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APRESENTAÇÃO  

 

___________________________________________________________________ 

Organizado pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística da Universidade Federal 

de Goiás – Regional Catalão, o SINALEL – SIMPÓSIO NACIONAL DE LETRAS E 

LINGUÍSTICA E SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LETRAS E LINGUÍSTICA é um 

evento acadêmico-científico que busca aglutinar as mais contemporâneas discussões relacionadas 

às áreas de Letras e Linguística. 

Ao acontecer em sua quarta edição nacional e terceira internacional, o SINALEL – 2015 propôs 

discussões acerca de questões que orbitam em torno das concepções e práticas sobre a linguagem, 

a literatura e o ensino, bem como sobre os desafios e possibilidades requeridos por essas áreas de 

conhecimento. 

Os Anais do SINALEL que aqui se exibem congregam os artigos completos dos trabalhos 

apresentados nas mais diversas conferências, mesas redondas e comunicações que aconteceram 

durante os quatro dias do evento em 2015. 

Com a certeza de que as discussões em todos os artigos colaboram para a difusão e 

democratização do conhecimento, convidamos a todas e todos para enveredar-se pelas leituras 

propostas nos Anais do IV SINALEL. 
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LINGUAGEM, ETNOLOGIA E DOCÊNCIA: LEITURAS E RELEITURAS DO MITO 

DA CABEÇA MUNDURUKU 

 

Admilton Freitas das CHAGAS FILHO 

Universidade Federal do Amazonas 

 

Jonise Nunes SANTOS 
Universidade Federal do Amazonas 

 

Resumo: O trabalho é produto das atividades do Projeto de Extensão Revitalização e 

Fortalecimento da Língua Munduruku nas atividades pedagógicas dos acadêmicos indígenas 

da Turma Munduruku do Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas, 
submetido ao Programa de Atividade Curricular de Extensão - PACE, da Universidade Federal 

do Amazonas - UFAM, para ser realizado com os alunos da turma de Letras e Artes. Os objetivos 

voltaram-se a realizar oficina para contribuir com as ações de revitalização da língua Munduruku. 

As ações foram conduzidas à luz das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa (1996), de Hernandez (1998) e de Menget (1993), ou seja, utilizou-se dos 

conhecimentos prévios dos alunos para se fazer uma leitura inicial sobre o mito da Cabeça 

Munduruku (tema gerador), posteriormente, foi realizada apresentação e análise do texto de 

Menget (1993), para então, depois de discussão, proceder com a elaboração de textos sobre a 

discussão e de projetos pedagógicos para ser desenvolvido na aldeias com os alunos das escolas, 

nas quais os acadêmicos atuam como docentes. Dos textos produzidos, realizou-se ainda a análise 

linguística dos textos e a reflexão sobre as diversas disciplinas e conteúdos que podem ser 

trabalhados, a partir da atividade de leitura e releitura. A produção dos acadêmicos foi 

organizada, resultando em um arquivo digitalizado, para ser levado para as aldeias, na 

perspectiva de ser utilizado como material didático suplementar nas escolas. Além disso, os 

professores em formação foram orientados a realizar atividades, similares às realizadas com eles, 

de modo que as crianças, adolescentes, jovens e adultos indígenas, bem como anciãos, lideranças 

e outros membros das comunidades possam também participar da construção de materiais.  

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Etnologia; Povo Munduruku. 

 

Introdução 

O Curso de Licenciatura Específica para Formação de Professores Indígenas da 

Universidade Federal do Amazonas/Faculdade de Educação configura-se como uma 

possibilidade de atenção junto aos povos indígenas do Amazonas, respondendo ao desafio 

institucional de contribuir na formação específica de professores indígenas para atuarem nas 

escolas de suas aldeias. O curso já teve uma turma concluída (Turma Mura), e, atualmente, está 

ofertando mais 6 turmas, dentre as quais do povo Munduruku dos municípios Jacareacanga 

(Pará), Borba e Nova Olinda (Amazonas). 
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A Matriz Curricular busca atender as especificidades dos povos, assim como os anseios de 

suas comunidades com relação às suas escolas e à formação de seus professores, para tanto foi 

elaborada com a participação dos povos envolvidos. A tarefa de construir uma turma nova 

representa um desafio institucional, porém enriquecedor, uma vez que a elaboração do projeto 

inicial e as adequações ocorre conjuntamente, tendo como principais sujeitos os próprios 

professores e lideranças indígenas, representados por suas organizações e professores da 

Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.  

A interação entre estes grupos proporcionou momentos profícuos de aprendizagem e fez 

crescer a responsabilidade social da UFAM na execução desta proposta, que pretende consolidar-

se como realmente amazônica, exigência decorrente do compromisso social da universidade, que, 

enquanto uma Instituição de Ensino Superior - IES pública, situada no estado com maior número 

de povos indígenas do Brasil, reconhece a urgência do atendimento à demanda dos povos 

indígenas por ensino superior.  

Entendemos como necessidade e responsabilidade institucional promover o 

estabelecimento de novas relações de ensino, pesquisa e extensão para realização de momentos e 

dinâmicas para garantir a efetiva participação dos envolvidos, tanto no planejamento das ações, 

como em seu desenvolvimento, avaliação e elaboração de resultados, construindo um processo 

válido que seja reconhecido e tenha respeitabilidade tanto da academia quanto dos povos 

indígenas, e que traga resultados positivos para todos os participantes.  

No que se refere à Política Linguística do Curso, parte importante no processo de 

adequação da matriz Curricular do Curso, que se refere à definição de uma política linguística, 

problematizando o ensino da Língua Portuguesa e da Língua indígena, sempre respeitando a 

situação sócio-linguística atual de cada povo, na turma Munduruku destaca-se o anseio pela 

vitalização da língua do povo, considerando que no Amazonas sofreram o violento processo de 

contato, tendo como consequência a supressão da língua pelo Português.  

O processo de diálogo estabelecido com os povos indígenas indicou que no tocante à 

questão linguística, a Língua Munduruku terá destaque na Matriz Curricular do Curso. Será a 

língua, ao lado da Língua Portuguesa, a língua de comunicação em sala de aula e nos processos 

de pesquisa e extensão entre os professores cursistas. Ou seja, a Língua Munduruku será a 
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facilitadora para a compreensão e tradução dos conteúdos trabalhados em português pelos 

professores não indígenas em salas de aula e nas atividades de pesquisas e extensão.  

Na perspectiva de valorização da Língua Indígena, o curso oferece disciplinas específicas 

sobre a estrutura oral e escrita da língua e a história da mesma, além de elaboração e produção de 

material didático na língua. Neste sentido, o Curso deverá oportunizar momentos de estudos e 

pesquisas que abordem processos históricos da língua, bem como a importância sociopolítica na 

luta mais ampla dos povos indígenas. 

Lembramos que quando se fala em acesso ao ensino superior, é relevante apontar que 

existem outros desdobramentos tão ou mais importantes, como a problemática da permanência e 

da consequente saída exitosa. Ou seja, é preciso pensar em condições concretas que possibilitem 

novos percursos acadêmicos. Estes serão também novos desafios para a UFAM, que para serem 

enfrentados, exigem uma política pública que garanta e respalde esta iniciativa de ação afirmativa 

de caráter intercultural.  

Nesse sentido, idealizamos o Projeto Revitalização e Fortalecimento da Língua 

Munduruku nas atividades pedagógicas dos acadêmicos indígenas da Turma Munduruku do 

Curso Formação de Professores Indígenas, submetido ao Programa de Atividade Curricular de 

Extensão, da Universidade Federal do Amazonas, para ser realizado com os alunos da turma de 

Letras e Artes, tendo como tema gerador do projeto é o ritual da cabeça munduruku, que será 

apresentado nesse trabalho. 

 

1 Projeto de revitalização e fortalecimento da língua munduruku 

A educação escolar indígena no Brasil efetivou-se a partir da década de 1980 com a 

adoção da língua indígena materna na escola, além da língua portuguesa, e a garantia da 

escolarização desses povos, mediante à observação dos Princípios da Educação Escolar Indígena 

– Específica, Diferenciada, Comunitária, Intercultural Bi(Multi)língue -, visando garantir os 

direitos a uma educação escolar, na qual interaja o conhecimento da sociedade envolvente com os 

conhecimentos específicos das tradições indígenas.  

Para a promoção dessa educação escolar indígena, faz-se necessária a formação específica 

para professores indígenas, na qual seja priorizado o incentivo à pesquisa linguística e 
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antropológica, que culmine na elaboração de material didático específico para manter, fortalecer 

ou revitalizar as línguas indígenas e os diversos aspectos culturais tradicionais de cada povo.  

Ressalta-se que entre os povos indígenas do Brasil, há as etnias que sofreram violento 

processo de contato, logo tiveram sua língua e cultura suprimidas ou fragilizadas pela cultura do 

colonizador. No entanto, em alguns casos, é possível revitalizar ou fortalecer, dependendo da 

vontade do povo e de ações/políticas que contribuam para a concretização do desejo do povo, 

como está ocorrendo com as comunidades e aldeias das quais são oriundos os alunos Munduruku 

do Curso de Formação de Professores Indígenas - FPI, que é realizado em períodos modulares na 

Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas e tem como um de seus objetivos a 

revitalização da língua munduruku no Estado do Amazonas.  

Para tanto, fazem-se necessárias ações pedagógicas que contribuam para a revitalização 

dessa língua no cotidiano das aldeias Munduruku. Assim, realizamos, no período de aula, na 

Fazenda Experimental da Universidade do Amazonas, atividades de extensão para incentivar o 

uso da língua munduruku no cotidiano de cada acadêmico, mediante realização de oficinas para 

aprendizado das metodologias específicas para o ensino de línguas. Ressalta-se que nessas 

atividades em língua munduruku deveriam elaborados materiais específicos. 

Os objetivos do Projeto Revitalização e Fortalecimento da Língua Munduruku nas 

atividades pedagógicas dos acadêmicos indígenas da Turma Munduruku do Curso Formação 

de Professores Indígenas voltaram-se a realizar oficina de extensão para fortalecer o processo de 

revitalização da língua munduruku junto aos alunos indígenas do Curso de Formação de 

Professores Indígenas Turma Munduruku. 

Por sua vez, os objetivos específicos visavam valorizar o uso das histórias e 

conhecimentos do povo Munduruku nas atividades pedagógicas da oficina;  Resgatar, pela 

narração e descrição, conhecimentos tradicionais do povo Munduruku por meio de atividades 

pedagógicas da oficina; Produzir materiais didático-pedagógicos na língua mundurucu nas 

atividades da oficina; Instrumentalizar os acadêmicos da turma Munduruku do Curso Formação 

de Professores Indígenas com algumas metodologias e estratégias para a revitalização e 

fortalecimento da língua Munduruku. 
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A preservação e a revitalização de línguas indígenas demandam procedimentos 

complexos que viabilizem a formulação e a implementação de políticas públicas afirmativas no 

sentido de garantir a institucionalização de práticas sociais que valorizem, divulguem e ampliem 

o uso de uma língua minoritária, não apenas no âmbito de seus usuários, mas também no 

contexto escolar, partindo de micropolíticas de preservação para revitalização linguística. 

Nesse sentido, a formação de professores indígenas pode ser um instrumento do processo 

de valorização, fortalecimento ou revitalização de línguas mediante ações de extensão no 

decorrer da formação nos cursos superiores de formação de professores indígenas, visando 

elaborar e desenvolver materiais sobre as línguas indígenas, que representam importância 

fundamental também para a educação dos não-índios que convivem com as populações 

indígenas, principalmente aqueles residentes nas cidades mais próximas das aldeias, contribuindo 

para a eliminação do preconceito do qual os indígenas brasileiros são alvo por parte de muitos 

brasileiros não indígenas, que também é, sem dúvida, um dos fatores responsáveis pelo 

desprestígio, enfraquecimento e desaparecimento de muitas línguas indígenas no Brasil.  

Ressalta-se que nas escolas indígenas e nas aldeias, professores indígenas ainda se 

utilizam de currículos e programas a cumprir, matérias pré-estabelecidas a dar, livros a ensinar, 

definidos pela sociedade envolvente, apesar de a legislação brasileira garantir o direito à 

adequação da estrutura escolar à realidade de cada comunidade indígena.  

Para que as escolas indígenas sejam de fato diferenciadas e para superar a prática muito 

comum de reproduzirem acriticamente os procedimentos pedagógicos e a visão de língua e de 

gramática predominantes na escola tradicional não indígena, faz-se necessária a elaboração de 

materiais e de atividades que demonstrem como utilizar o conhecimento tradicional indígena na 

escola em interação com o conhecimento da sociedade envolvente.  

Muitos materiais sobre as línguas indígenas em uso nas escolas das aldeias foram 

desenvolvidos por missionários, com olhar de colonizador e de acordo com a tradição da 

gramática normativa. Do ponto de vista científico, o adequado é que os gramáticos apenas 

registrem as formas linguísticas que observam em uma comunidade, sem ditar regras e sem 

escolher as formas que acham mais "certas" ou mais "bonitas".  
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Essa perspectiva valorativa, conhecida como normativismo ou prescritivismo, não deixa 

de ser mais uma faceta que impõe regras com a finalidade de controle social, induzindo os 

professores de língua à confusão de priorizar o ensino de regras da língua, ao invés de buscar 

desenvolver mais plenamente o saber linguístico, a criatividade verbal dos falantes.  

A gramática normativa afasta-se, portanto, do saber interior intuitivo do falante que, 

adestrado em regras que não reconhece como parte de sua competência natural, afasta-se do 

estudo das línguas, deixando de ampliar a capacidade de compreender e expressar a experiência 

do mundo, nos múltiplos aspectos que ela comporta. Muitas vezes, esse ensino excessivamente 

normativista, acaba por bloquear a competência linguística natural, para reforçar uma gramática 

artificial que não corresponde às formas linguísticas realmente usadas na comunidade.  

Aqueles que aceitam esta perspectiva, estão prescrevendo normas e regras que, de fato, 

pouco (ou nada) contribuem para o desenvolvimento das capacidades de expressão e de 

comunicação dos alunos. Esta perspectiva prescritivista ainda é muito generalizada e precisa ser 

superada para fortalecer a revitalização e manutenção das línguas indígenas, para que possam 

conviver em situação estável de bilinguismo e evite a aniquilação de uma língua por outra.  

Nessa perspectiva, considera-se relevante a aplicação da atividade de extensão junto aos 

professores indígenas em formação para que eles vislumbrem outras formas de abordar não só o 

processo ensino-aprendizado de línguas, mas também dos diversos conhecimentos, e para que 

possam elaborar materiais em língua indígena ou relacionada à cultura munduruku, pois tem sido 

eficaz inserir esses conhecimentos tradicionais em ambientes formais a partir da presença de 

materiais escritos. 

Para suprir a necessidade de material didático na língua munduruku, considerou-se 

necessário, desenvolver atividades de extensão para formar e elaborar bancos de dados lexicais e 

―livros‖ de narrativas em língua indígena. Para tanto, foi feita, de modo coletivo, a coleta, 

definição, organização e produção de um arquivo impresso e digitalizado, para subsidiar as 

atividades nas escolas munduruku.  

Além disso, os professores em formação serão orientados a realizar atividades, similares à 

realizadas com eles, nas aldeias, mediante realização de oficina para planejamento das atividades 
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a serem realizadas na escola da aldeia, de modo que as crianças indígenas, bem como anciãos, 

lideranças e outros membros das comunidades possam também participar da construção.  

Assim, os comunitários das aldeias dos acadêmicos serão envolvidos na atividade de 

extensão e estarão contribuindo efetivamente no processo de revitalização ou fortalecimento 

linguístico e cultural. Desse modo, os professores em formação estarão incentivando a atuação 

dos alunos como sujeitos ativos na escola e estimulando o envolvimento dos demais comunitários 

nas atividades educacionais, além de poder vir a contribuir efetivamente para a documentação, 

preservação e revitalização dos etnoconhecimentos da língua, história e cultura da sociedade 

Munduruku.  

 

2 Ritual da cabeça munduruku: tema gerador 

Os Munduruku são historicamente conhecidos por suas habilidades de guerra, no período 

colonial do século XVIII, estiveram à frente da resistência indígena contra os portugueses, e 

também por fazer constantes guerras contra os índios Parintins e Mura. Dentre os estereótipos de 

violentos, guerreiros e selvagens, destaca-se o de cortadores de cabeça, relatado pela Coroa 

portuguesa como o mais bárbaro. 

Os Munduruku tiveram uma presença muito forte nos séculos XVIII e XIX, o primeiro 

marcado por resistência colonial quando atacavam as vilas levando comida, raptando mulheres e 

matando homens, e no século seguinte ao serem pacificados por Lobo D´Almada, que passaram a 

ser súditos da Coroa portuguesa e fazer aprisionamento de índios junto aos colonos.  

Duas obras de Francisco Jorge dos Santos ―Além da Conquista: guerras e rebeliões 

indígenas na Amazônia Pombalina‖ e o ―Dossiê Munduruku‖, abordam, respectivamente, sobre 

as guerras e resistências indígenas e sobre os documentos oficiais do período colonial, e século 

XIX, que integraram catálogos e revistas do Museu Emilio Goeldi. Há ainda as obras de dois 

pensadores centrados no campo da etnologia, Robert Murphi que trata a religião Munduruku e 

muitos aspectos socioculturais dessa sociedade. No entanto, nosso diálogo será com Patrick 

Menget que faz uma reflexão sobre como os Munduruku organizavam a vida social em volta do 

ritual da cabeça. 

Partindo das Notas sobre as cabeças Munduruku (MENGET, 1993), planejamos uma aula 
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sobre o ritual da cabeça mundurucu, utilizando argumentos teóricos da etnologia indígena para 

dialogar com o pensamento dos alunos para que fortalecesse a identificação enquanto povo, 

percebendo que o rito da cabeça do século XVIII ao XIX, por mais de duzentos anos teve, uma 

função norteadora da vida social e que muitas memórias contadas ainda pelos anciões da aldeia 

relatavam o ritual, logo pode ser agregado aos trabalhos dos professores em suas comunidades. 

 A turma Munduruku do curso de Formação de Professores Indígenas é composta por 

alunos de duas localidades: uns da Terra Indígena Koata-Laranjal, localizada ao longo rio 

Madeira, no Amazonas, e outros do município de Jacareacanga, que é banhado pelo rio Tapajós 

no estado do Pará. Os professores do Amazonas não têm como Munduruku, como língua 

materna, tendo conhecimento apenas de fragmentos da mesma. Por sua vez, os professores de 

Jacareacanga falam fluente a língua munduruku e tem a língua portuguesa, como segunda língua 

ou língua estrangeira. 

Reunir estes dois grupos de Munduruku foi possível graças ao curso de Licenciatura 

Formação de Professores Indígenas, coordenado pela Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Amazonas, mediante solicitação das organizações indígenas munduruku do Amazonas 

para que aproximasse falantes fluentes da língua, enquanto política linguística para ajudar os 

parentes que não falam a língua, mas que pediram uma ação que contemplasse o resgate. 

Ao apresentar o artigo de etnologia indígena aos alunos munduruku, destacamos que 

escolhemos o artigo de Patrick Manget (1993), referente às ―Notas sobre a cabeça Munduruku‖, 

devido à relação dos Munduruku com a cabeça do inimigo ser um forte indicativo dos aspectos 

da cultura tradicional do grupo na história colonial da Amazônia. A aula abordou as três fases do 

ritual da cabeça Munduruku: a decoração da cabeça; a retirada da pele da cabeça e a alimentação 

da cabeça, apresentando uma reflexão da cabeça como troféu que foi alcançado para satisfazer as 

necessidades sociais do grupo.  

No ritual de decoração, a cabeça é esvaziada, colocada ao sol e defumada. O matador é o 

personagem principal que recebe o nome de mãe da queixada, atributo relacionado à cosmologia 

Munduruku, que atribui a cada espécie uma maternidade que protege e pode ser acionada no 

momento de caça. A chegada do matador com a cabeça na aldeia marca o momento de 

compartilhamento com os parentes, e cada clã põe a pena de aves referentes aos seus respectivos 
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clãs. Desta maneira, a cabeça é coletivizada, passando a ter adornos que integram toda a 

sociedade ao ritual da cabeça. 

A partir de então, iniciava-se a segunda fase, quando inicia a retirada a pele da cabeça. Os 

homens calvos, mais velhos, incorporavam o papel de urubus e a cabeça tornava-se carniça. 

Desta forma, a relação era desumanizada, fundamentada pela teoria da predação, que justifica o 

consumo da caça pelo predador. Há outro fator preponderante no momento desta fase: no meio do 

rito, as danças começavam e uma correria, na qual, homens do clã vermelho, procuravam 

capturar crianças do clã branco, o que demonstra a afinidade Munduruku na busca por inserir o 

―outro‖ de fora à sua sociedade.  

Na terceira fase, as cabeças são alimentadas por todos que dançam. A cabeça é colocada 

no centro da sociedade e a vida social gira em torno da cabeça, que sustenta a ordem social, 

simbólica e ritualmente. A sociedade Munduruku projeta na cabeça um modo de representação 

social, que se realiza da seguinte forma: quando a cabeça do inimigo é tomada de outro grupo, 

demonstra como os Munduruku integram-se a sociedade de fora, por isso as guerras são 

necessárias para buscar mulheres, crianças e homens que podem se tornar um igual. 

A cabeça é tomada do inimigo, vem do exterior, gera a animosidade da guerra da 

vingança, buscando no outro a reciprocidade. As guerras são imperativos de relação social. A 

cabeça que vem de fora, simbolicamente, construía a sociedade Munduruku, articulando durante 

um período de três anos. O ritual da cabeça consolida a vida Munduruku a sua volta, a relação da 

guerra é constituída pela afinidade potencial, por isso as cabeças pertencem a grupos tão 

específicos. Dentro desse período de aproximadamente três anos, o tempo mostra a vida social 

Munduruku, girando em torno da cabeça. 

No decorre do desenvolvimento da aula, os alunos interviram, apresentando suas dúvidas, 

contribuindo para construção dos conhecimentos e processo cognitivo das tradições Munduruku. 

O objetivo inicial seria aproximar o conteúdo do texto com o conhecimento do aluno, podendo 

aproveitar a vivencia deles, que em muitos momentos ativaram a memória, narrando a fala dos 

avós sobre o tempo que os Munduruku cortavam a cabeça de seus inimigos. 

Um aluno comentou sobre a importância dos Munduruku contarem sua história, 

destacando que, assim como era possível alguém do estrangeiro, de fora do Brasil, explicar a 
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história, eles também poderiam fazer isso. Questionei o que ele gostaria de escrever, obtendo 

como resposta: ―contar nossa história, falar com os velhos, prestar mais atenção e valorizar‖.  

Ainda em sala de aula, realizamos uma atividade com objetivo de reproduzir parte do 

ritual, no qual, da fase dois, os guerreiros vermelhos com cantos e sons das flautas, sairiam 

caçando crianças pela aldeia da metade branca, e os guerreiros brancos cassariam crianças 

vermelhas. A dinâmica apontava dois pontos da vida Munduruku: o casamento entre as metades e 

o movimento de capturar o de fora para inseri-lo na sociedade Munduruku. 

Após a dinâmica, abrimos para os alunos comentarem, o sentido da festa no ritual, 

visando observar se entenderam e gostariam de acrescentar algo. Uma aluna se reportou a festa 

tradicional na aldeia e de como os velhos saiam do mato cantando e entoando gritos, pintando as 

pessoas com uma tinta branca e vermelha, o que para ela agora fazia sentido, conforme retratou a 

dinâmica reproduzida em sala. Nesse sentido, a percepção da aluna sobre a festa no rito ganhou 

sentido, as lembranças dos festejos tradicionais revelaram o significante da história Munduruku. 

A aula expositiva, partindo de um texto teórico, que exigia atenção na leitura e na análise 

para depreender a ideia do autor, foi um exercício para os professores indígenas que esbarrava no 

desafio de repassar este conteúdo para os alunos na aldeia. Como o curso é de formação de 

professores, tínhamos que direcionar os conteúdos ministrados para o nível didático a ser 

trabalhado com alunos de ensino fundamental e médio. 

Como proposta para trabalhar com os alunos nas aldeias, lançamos a atividade de produzir 

história direcionada ao público-alvo com o qual cada professor atua. Os textos poderiam conter 

desenhos, visando atender as crianças dos anos iniciais, que poderiam desenvolver pinturas, 

desenhos, contando a história de parte do ritual. Os professores-alunos montaram em cada folha 

uma etapa dos acontecimentos que ao final davam sentido a história.  

Cada grupo desenvolveu recortes diferentes que contavam partes do rito sem perder 

sentido e projetando imagens aos olhares das crianças que participam da atividade de pintura. 

Este exercício teve por objetivo verificar se a criança, após a aula do professor, conseguiu 

perceber o sentido do rito e se perceber naquele acontecimento, lembrado que nesta fase só foram 

utilizadas ilustrações sem qualquer uso de escrita. 

Após terminar a atividade, foi aberto um momento para reflexão dos alunos e muitos 
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contaram histórias de sua infância, lembrando quase sempre uma relação estrita coma os avôs 

como repassadores de conhecimento dos antigos. Ressalta-se que os relatos foram marcados por 

emoção, as alunas choraram ao lembra de momentos afetivos e explicaram as rodas de conversas 

na beira do jirau e que a avó relatava as caçadas aos inimigos e de como os antigos festejavam a 

cabeça e comiam a carne deles. 

Neste momento de imersão surgiram várias falas, recortes, partes de histórias do rito 

vivido pelos alunos munduruku. Eles tinham com clareza que os momentos vividos na infância 

era uma parte da história do povo Munduruku. Em um nível da inconsciência, aqueles atores 

estavam operando, naquele momento, com os conceitos de sua cultura, e passaram a reconhecer 

padrões tradicionais que podem compor um bom material de estudo. 

A realização do ritual da cabeça Munduruku é registrado até meados do Século XX, ao 

longo da colonização e contato, indicando que perpassou por muitas interferências sobre o modo 

de vida Munduruku. Nesse sentido, muitos dos alunos presentes reconheceram a aula como 

histórias antigas contadas por seus avós, mas que não presenciaram. A experiência está em 

andamento, é preciso de mais tempo para se identificar outros possíveis resultados da atividade 

realizada. 

 

Considerações 

Os alunos da licenciatura Formação de Professores Indígenas já atuam como professores 

em escolas multisseriadas de comunidades indígenas, logo deveriam atentar para os princípios da 

Educação Escolar Indígena (interculturalidade, principalmente), no entanto, ainda se percebe o 

distanciamento entre o direito e a prática docente. Nesse sentido, para realização das atividades, 

na perspectiva de contribuir para elaboração de material didático na língua munduruku e para a 

concretização da interculturalidade, durante as aulas de Língua Indígena e Portuguesa, foram 

desenvolvidas atividades para elaborar bancos de dados de palavras e ―livros‖ com as narrativas 

em língua portuguesa e indígena.  

As ações foram conduzidas à luz das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa (1996), de Hernandez (1998) e de Menget (1993). Utilizou-se dos 

conhecimentos prévios dos alunos para se fazer uma leitura inicial sobre o mito da Cabeça 
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Munduruku (tema gerador), posteriormente, foi realizada apresentação e análise do texto de 

Menget (1993), para então, depois de discussão, proceder com a elaboração de textos sobre a 

discussão e de projetos pedagógicos para ser desenvolvido nas aldeias com os alunos das escolas, 

nas quais os acadêmicos atuam como docentes.  

Dos textos produzidos, realizou-se ainda a análise linguística dos textos e a reflexão sobre 

as diversas disciplinas e conteúdos que podem ser trabalhados, a partir da atividade de leitura e 

releitura. A produção dos acadêmicos foi organizada, resultando em um arquivo digitalizado, que 

deverá ser utilizado como material didático suplementar para as escolas. Além disso, os 

professores em formação foram orientados a realizar atividades, similares às realizadas com eles, 

nas aldeias, de modo que as crianças, adolescentes, jovens e adultos indígenas, bem como 

anciãos, lideranças e outros membros das comunidades possam também participar da construção 

de materiais.  

Desse modo, entende-se que os professores em formação estarão incentivando a atuação 

dos alunos como sujeitos ativos na escola e estimulando o envolvimento dos demais comunitários 

nas atividades educacionais, além de poder contribuir efetivamente para a documentação e 

revitalização dos etnoconhecimentos da língua, história e cultura da sociedade Munduruku. 
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Resumo: Estudos diversos oferecem respostas à pergunta ―por que o jovem estudante não lê?‖. 

Muitos deles apontam a falta de interesse, a irrelevância que a leitura assumiria no ambiente 

escolar, principalmente a leitura literária. Alguns desses estudos apontam como principal causa 

do desinteresse a falta de incentivo, o trabalho mal articulado na escola e coisas dessa natureza. É 

de se observar que boa parte desses diagnósticos é feito com base no depoimento de professores e 

poucos deles partem da opinião dos alunos. No presente texto – recorte da tese Atividades de 

leitura literária no Ensino Médio do Distrito Federal: um estudo em perspectiva dialógica – são 

discutidos dados levantados por duas pesquisas vinculadas ao Programa de Pós-graduação em 

Literatura do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB), que tiveram como público-

alvo alunos do Ensino Médio do Distrito Federal e foram feitas com vistas a conhecer, pela voz 

desses adolescentes e jovens, como concebem e se relacionam com a leitura literária. Foram 

ouvidos, via questionários semi-estruturados, um total de 1116 alunos em 2005 e 652 em 2010. 

Essas pesquisas são comparadas, analisando seus resultados e observando as possíveis ou não 

alterações nesse período. O foco de análise foi a atuação do professor como fator relevante para a 

configuração das espécies de relação que os entrevistados demonstraram ter com o ensino de 

literatura. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura literária; professores; alunos. 

 

Apresentando a pesquisa 

Diversas pesquisas sobre os hábitos de leitura (principalmente a literária) da juventude 

brasileira são realizadas constantemente por inúmeras instituições públicas e privadas pelo país. 

Dentre essas instituições que se propõem a tal trabalho pode ser mencionada a Universidade de 

Brasília (UnB), que possui nos Institutos de Letras e Educação, linhas e grupos de pesquisa e 

pesquisadores que se debruçam sobre a temática. 

No intuito de apresentar neste trabalho alguns dados da realidade no que concerne a 

leitura literária dos jovens do EM no DF, optou-se por analisar duas dessas pesquisas que fizeram 

parte do corpus da tese da pesquisadora intitulada Atividades de leitura literária no Ensino Médio 
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do Distrito Federal: um estudo em perspectiva dialógica. Um dos fatores que demonstram a 

importância desses levantamentos é a reunião, neles, de informações pontuais para a 

cartografação de uma realidade vista pelos olhares e vozes de um dos personagens, os alunos, 

pouco ouvidos na maioria dos mapeamentos da realidade da leitura literária no Brasil. 

As duas pesquisas analisadas tiveram a coordenação do professor e pesquisador Robson 

Coelho Tinoco, do Instituto de Letras da UnB, que através de projetos e grupos de pesquisa vem 

buscando na última década, juntamente com pesquisadores parceiros, conhecer tal realidade no 

DF e, recentemente, em outras regiões do país
1
. Essas pesquisas foram realizadas em 2005 (1116 

questionários aplicados em 31 escolas) e 2010 (652 questionários aplicados a 8 escolas) com 

alunos do Ensino Médio no DF. A edição de 2010 visou sondar por amostragem e verificar se a 

realidade cartografada anteriormente ainda se mantinha, se algo havia se modificado e as 

prováveis razões de manutenção ou transformação da realidade. Segue o número de alunos, de 

escolas e as turmas que participaram da pesquisa: 

Dentre essas escolas participantes das pesquisas, algumas se inserem nos rankings 

ENEM/DF das dez melhores e dez piores instituições. Em ambas as pesquisas, a seleção se deu 

por amostragem e os pesquisadores tentaram mesclar escolas particulares e públicas das 

diferentes regiões.  

Ao se comparar previamente os dados, observa-se que as escolhas/respostas dadas pelos 

alunos do Ensino Médio do DF não mudaram muito, ocorreram apenas leves alternâncias; as 

respostas mais recorrentes em 2005 permanecem como escolha em 2010, o que deve ser 

considerado, uma vez que não se tratam dos mesmos entrevistados/questionados. Isso, a 

princípio, demonstra que algo permanece inalterado e que alguns problemas (e soluções?) 

prevalecem. 

Por outro lado, essa recorrência alerta para o fato de que talvez seja cedo para se 

perceberem as mudanças, pois 5 (cinco) anos é um período muito curto para que os avanços no 

                                                           
1
 Em 2008, foi realizada uma pesquisa com alunos do EM de algumas escolas do nordeste goiano (STEPHANI, 

2009). Em 2010, com intuito de traçar um quadro representativo da realidade educacional do Ensino Médio quanto a 

hábitos e interesses de leitura, a pesquisa foi feita concomitantemente com alunos de escolas do Distrito Federal e 

São Paulo. E, para 2015 a pesquisa está prevista para ser realizada no DF, no nordeste goiano e no sudeste e norte 

tocantinense, estabelecendo uma parceria entre a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Estadual de Goiás 

(UEG) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a SEDUC/TO. 
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campo do trabalho com a literatura em sala de aula tenham sido evidenciados. Alguns perfis

 tendem pouco a mudar nesse relativamente curto espaço de tempo, o que demonstra a 

importância de pesquisas desse caráter serem contínuas e realizadas por um determinado período 

para que as mudanças (se existirem) possam ser percebidas. 

Ao comparar, confrontar ou simplesmente olhar tais pesquisas a primeira constatação é a 

de que, ao serem ouvidos, os alunos do EM têm muito a dizer: são preciosas informações, 

revelações, críticas e sugestões sobre sua relação com a literatura e as impressões sobre o 

trabalho com a literatura em sala de aula. 

A seguir apresentar-se-á os dados das pesquisas, organizando-os por temática de 

discussão, não necessariamente por ordem das questões no formulário de pesquisa. A primeira 

parte de ambos os questionários das pesquisas objetivaram, ainda que de forma ampla, conhecer 

os entrevistados
2
. Todavia, esses dados não serão apesentados aqui e estão na íntegra na tese da 

qual se extrai essa discussão (STEPHANI, 2014). 

É oportuno lembrar que não será feita uma análise exaustiva de todas as questões e 

respostas das duas pesquisas aplicadas pela UnB, mas será desprendida atenção apenas àquelas 

que permitem avaliar o papel do professor nas práticas de ensino de leitura, bem como aquelas 

que ensejam discussões acerca da natureza dialógica ou não do contato com o texto literário 

tornado possível pelas escolas contempladas nas pesquisas em suas duas edições. 

 

A relação entre atuação do professor e a frequência de leitura 

Com objetivo de conhecer as visões sobre o trabalho docente e sua relação com os 

hábitos e interesses de leituras dos adolescentes, estes foram questionados sobre se eles se 

consideravam como pessoas que liam. E, contabilizando os números das respostas, pode-se 

observar que aproximadamente 70% dos entrevistados em 2005 e 90% em 2010 se consideram 

leitores. Os números, se vistos de maneira geral, apresentam-se como estimulantes e positivos, 

principalmente devido ao aumento do número de alunos que afirmam ler (e ler livros). No 

                                                           
2
 Os primeiros itens dos questionários investigavam: com o que os estudantes ocupam o tempo livre; com o que se 

interessam e qual gênero de leitura preferem; que importância atribuem à leitura e se a consideram difícil/complexa; 

como concebem o ato de ler; e, a visão que têm do professor como fonte de informações. 
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entanto, um olhar mais atento às marcações e ao conceito e quantitativo de leitura podem causar 

preocupação.  

O que ocorre é que está se falando de alunos de Ensino Médio que possuem uma carga 

horária curricular sugerida bem maior do que esta que tais números apresentam. Esses estudantes 

têm, portanto, aulas de literatura e não leem livros (sejam literários ou não); ou leem muito pouco 

para esse nível de escolaridade e de formato de ensino. É pertinente observar: apenas 15,8% 

(2010) leem mais de 1 (um) por bimestre; 16,6% leem um por bimestre em média e o restante, 

nem isso. Sendo assim, volta-se a perguntar: como tais alunos estudam literatura? Provavelmente 

caem na velha historiografia, na exposição enfadonha de datas e fatos biográficos, ficando longe 

dos textos literários.  

Esses dados são preocupantes, e não foram constatados apenas pelas pesquisas 

discutidas aqui neste trabalho. Prova disso é o levantamento feito pela pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil 3 (2012) e que aponta um decréscimo no quantitativo de leitura. Tal redução foi 

medida até entre crianças e adolescentes, que leem apenas por dever escolar. Ou seja, leem, mas 

com pouca frequência. Além disso, leem apenas por obrigação e leem cada vez menos livros. 

Dentre esse percentual dos que leem muito estão, em muitos casos, aqueles que leem 

sem a indicação da escola, ―a sua revelia‖, como diz Mafra (2003), já que é pouco comum o 

professor solicitar mais de um livro para leitura por bimestre escolar. Pesquisas apontam que os 

jovens que possuem o hábito de ler, muitas vezes foram iniciados pela literatura de massa, muitas 

delas traduções de best sellers internacionais, por influência de amigos e da mídia: ―A literatura 

de massa, constitutiva da história de leituras daquele[s] adolescente[s], tem sido o seu ponto de 

partida, a sua iniciação, ainda que solitária‖ (MAFRA, 2003, p. 18). Apesar dessa vantagem, tal 

leitura é ignorada pela escola e abortada pelos cânones, infelizmente. 

Apesar disso, tanto Mafra (2003) quanto Lourenço (2010) apontam a necessidade da 

incorporação do que é lido ―a revelia da escola‖ no cotidiano escolar para que os alunos sejam 

orientados também nessas leituras, de maneira que possam, por meio delas, adquirir outros 

hábitos e interesses. Caso contrário, essa fase de best sellers não passará, nem surgirá o interesse 

por outra espécie de leitura. 
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Bordini e Aguiar (1988) propõem a leitura como meio da ampliação de ―horizontes de 

expectativas‖, que prevê antes uma ruptura com os horizontes que o indivíduo já possua. Para as 

estudiosas, este é o momento em que o aluno/leitor cresce, distancia-se do senso comum para 

criar o seu próprio horizonte ampliado e adquirir o entendimento do evento estético. E, como bem 

pontua Pennac (1993, p. 19), ―uma das grandes alegrias do ‗pedagogo‘ é – toda leitura sendo 

autorizada – a de ver um aluno bater sozinho à porta da fábrica Best-seller para subir e respirar na 

casa do amigo Balzac‖. 

Diante desses apontamentos, pode-se perceber que a atuação do professor não está 

interferindo diretamente no aumento da frequência de leitura dos alunos. Se na frequência a 

presença e a atuação do professor não estão sendo verificada, poder-se-ia perceber tal atuação na 

motivação para a leitura?  

 

O professor como orientador e a formação do hábito de leitura 

Continuando com o objetivo de investigar os hábitos, interesses e concepções sobre 

leitura e sobre si como leitor desses jovens e adolescentes do EM, questionou-se àqueles que 

mencionaram ser ―uma pessoa que não lê‖ (aproximadamente 30% dos entrevistados em 2005 e 

20% em 2010), qual seria o motivo para essa ―não leitura‖ e, nas respostas pode-se observar 

como concebem o papel (culpa?) do professor nessa realidade.   

Na pesquisa de 2010, ao se contabilizar os números e compará-los com o da questão 

anterior, observa-se que marcaram mais de uma resposta, ou seja, para a ―não-leitura‖ existe mais 

de um motivo: porque não gosta de ler e porque não foi bem orientado foram as mais marcadas 

em 2010. Houve uma transferência das marcações de não ter tempo e paciência (2005) para não 

gosta e não foi bem orientado (2010).  

Aqui podem ser pontuadas duas questões: primeiro, para aqueles que não se consideram 

leitores há sempre um culpado – o gosto não formado e a falta de orientação – que não são eles 

mesmos; segunda, mesmo não se considerando leitores, não gostando de ler (16,3%, em 2010) 

não concebem a leitura como algo desnecessário (0% em 2010) e o tempo não é mais desculpa 

utilizada. 
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Todavia, merece destaque uma marcação em específico: 14% do grupo de alunos 

(entrevistados em 2010) que marcou não gostar de ler atribuiu essa ―culpa‖ a falta de orientação. 

Diante disso se questiona: como os alunos concebem essa orientação? Será que eles concebem 

equivocadamente o que seria ―orientação para a leitura‖ ou de fato ela não está acontecendo 

como deveria na escola?  

 

A formação do gosto pela leitura: o lugar do professor mediador  

Na pesquisa de 2005 apenas uma questão versava sobre o professor e mesmo assim não 

especificou que era o de Língua Portuguesa (e consequentemente o de Literatura). Na de 2010 

essa parte do questionário foi ampliada, passando a ter mais questões que solicitavam a 

concepção dos alunos sobre o repertório literário de seus professores de LP e os interesses e 

metodologias de ensino dos mestres.  

No intuito de saber o que os alunos pensavam quanto ao nível de leitura de seus 

professores, foi solicitado: Com relação à literatura em geral, obras e escolas literárias, os 

professores de literatura, normalmente, demonstram ter um nível de leitura. As respostas dadas a 

essa pergunta apontam que, para quase 40% dos entrevistados, os professores demonstram ter 

nível de leitura excelente e/ou muito bom. Já metade deles considera tal nível razoável ou que 

deveria ser melhor. Para os alunos, o nível de leitura demonstrado pelos professores atende às 

necessidades; apenas 14,6% dos alunos mencionam que deve ser melhorado. 

Também foi questionado sobre esse nível de Leitura com relação a assuntos variados – 

por ex., esportes, política, economia, artes, moda, filosofia. Os números apontados nas duas 

questões anteriores confirmam a impressão corrente de que muitos profissionais em sala de aula 

pelo país não possuem o preparo adequado para suas atividades, inclusive domínio de elementos 

básicos da área de atuação. Há uma porcentagem que é bem preparada, tem envolvimento com o 

trabalho, mas isso alcança níveis distantes do ideal para um país que precisa crescer muito ainda 

na educação, compreendida com práxis, fruto da interlocução entre prática e teoria, ou seja, ação-

reflexão-ação. Este estudo tem o propósito de desencadear esse processo.  

Essa realidade, detectada também em outras pesquisas pelo país (STEPHANI, 2011; 

2009), se deve a diversos fatores, entre eles: a pouca concorrência para entrada nos cursos de 
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licenciatura que pouco seleciona os candidatos; a formação limitada dos cursos (pelo próprio 

formato do curso e também em decorrência das fragilidades educacionais advindas do EM); a 

falta de um teste habilitacional para exercer a função; o déficit de professores que leva a entrada 

em efetivo exercício de profissionais com defasagem teórica e prática; a falta de uma política de 

formação continuada clara, objetiva e permanente; dentre outros. Esses elementos já foram 

aludidos com mais propriedade em outro item do presente texto. 

Outra questão das pesquisas versava sobre a postura do professor com relação a leituras 

e os dados coletados mostram que as diversas teorias e tendências mais recentes para o ensino, 

que discutem a valorização do conhecimento do aluno e de sua opinião, não se fizeram sentir em 

sala de aula como se esperava, pois para muitos alunos os professores não concordam com suas 

ideias e sugestões. Em 2005, apenas 5,66%, dos alunos marcaram que seus professores 

concordam com ideias e tipos de leitura propostas por eles; em 2010, a resposta foi ampliada e 

27,9% dos alunos marcou que os mestres concordam com ideias de leitura – uma análise 

pertinente, por ex. – feitas por eles.  

Essa pequena reformulação, principalmente pelo uso da palavra pertinente (não é 

qualquer comentário, e sim daquele aluno que está realmente participando) pode ser o motivo 

desse aumento. 

Segundo os alunos entrevistados, a maioria dos professores (59,4%) demonstra a 

importância da leitura como atividade prazerosa e informativa, e, diante disso questiona-se: e os 

demais? Não é o papel do professor de LP falar e demonstrar tal importância? 

Em 2005, 23,84% dos alunos respondeu que seus professores propõem sempre leitura, 

sem se preocupar em escolher as mais interessantes; em 2010 a marcação diminuiu para 17,8% 

dos alunos (foi incluída as expressões para sua idade, a região, o lugar onde você mora etc.), e 

15% disseram que os docentes propõem leituras sem essa preocupação. 

Uma informação merece ressalva: a questão não pedia a marcação de uma única 

alternativa, mas pode ser que os alunos tenham interpretado isso e por essa razão escolheram (a)s 

mais próxima(s) de sua realidade e não necessariamente tudo o que ocorre no trabalho do 

professor de LP.  
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Em outra questão, pediu-se que, de uma lista de opções, fossem apontados aqueles que 

os entrevistados consideravam utilizados pelos professores da área de Língua Portuguesa como 

complemento de suas aulas. O que se pode notar é que cópias de textos ainda é o recurso mais 

usado (mesmo tendo uma redução de 60,38% para 50,5%). Intrigante e preocupante foi a queda 

no uso de visitas à biblioteca como complemento, o que nos leva a pensar que teria sido 

substituída pelo computador com acesso a Internet, mas este aumentou muito pouco.  

A opção nenhum deles foi marcada por 5,06% dos entrevistados em 2005 e 14,7% em 

2010.  Houve aumento apenas no uso do computador. É compreensível a redução do uso do 

aparelho de som (com e sem CD player) (substituído por caixas de som cada vez menores já com 

entrada para USB), do videocassete (que já nem se fabrica mais), Retroprojetor, hoje substituído 

pelo Datashow, que também pode ter assumido um pequeno espaço de uso do DVD (caiu de 

26,84% para 20,6%). O que se pode constatar é que os professores usam poucos recursos 

tecnológicos, alguns por falta de material, outros por desconhecer metodologias para as quais 

esses recursos possam ser usados. 

Também foi perguntado aos alunos se, e quais das atividades listadas poderiam auxiliar 

a compreensão das leituras feitas, sobretudo as pedidas na escola, tornando-as mais 

informativas e interessantes. E, ao olhar os números obtidos, merece destaque a marcação de uma 

resposta: apenas 3,09% dos alunos em 2005 e 2,6% em 2010 marcaram Não para a ideia de 

existir outras atividades para tornar a leitura mais informativa e interessante. Isso demonstra 

que os alunos acreditam que a inserção de outras atividades facilitaria o trabalho com o texto em 

sala de aula. Por outro lado, questiona-se: seria providencial ―facilitar‖ o que não 

necessariamente deva ser facilitado? A preparação para a leitura não seria mais eficaz do que sua 

facilitação?  

A alternativa mais marcada pelos alunos foi Assistir a filmes feitos a partir dos livros 

pedidos (com 53% em 2005 e 41,3% em 2010), seguida por duas respostas inseridas em 2010, 

Assistir a filmes, documentários relacionados a assuntos dos livros (com 37,7%), e Visitas, 

passeios a lugares Públicos – laboratórios, museus, Teatros, por ex. – para estudos vários sobre 

técnicas, pesquisas, as artes em geral (com 37,6% das marcações), o que demonstra a aceitação e 
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crença no trabalho com adaptações fílmicas das obras literárias em estudo. No entanto, há um 

senso comum de substituição, que não é o que se defende aqui.  

O trabalho exclusivo com adaptações fílmicas, adaptações para histórias em quadrinhos 

– conforme apontam diversos autores, entre eles Nagamini (2004), Napolitano (2006) e Cunha 

(2011) –, bem como outras atividades não complementares, mas substitutivas, incidem sobre 

aspectos conteudísticos (resumo, enredo, fábula, memorização, conteúdo) e não formais. Para 

percepção da riqueza formal das obras literárias, as mesmas devem ser lidas/enfrentadas, pois 

nessa leitura mesma é que está o seu valor e as dificuldades a ela inerentes só são superadas pela 

própria leitura em si e não pelo mascaramento do lúdico, que a substitui.  

O filme pode ser um incentivo para a leitura do livro, desde que se leve em consideração 

o processo de transposição de linguagens artísticas distintas, conforme aponta Nagamini (2004, p. 

16): ―[o] desenvolvimento de atividades abordando o processo de transposição é uma das 

possibilidades para despertar o interesse pela obra literária e estimular momentos de discussão e 

descoberta do livro, no espaço escolar‖. 

Cunha (2011, p. 13) também destaca essa preocupação, quando menciona que, ―muitas 

vezes, a adaptação cinematográfica exerce uma relação de substituição – da narrativa fílmica em 

detrimento da narrativa literária‖ como também, ―uma relação de espelhamento, pois se tende a 

buscar correspondências e discrepâncias nos dois modos de organizar os eventos narrativos, ou 

seja, sob o viés da narrativa presente no filme e da narrativa presente no livro‖. Tal situação, 

segundo a autora, pode fazer com que o aluno confunda as duas obras. 

As sugestões dos alunos são pertinentes, no entanto, o professor deve ser bem preparado 

para tal trabalho nesse processo de esclarecimento e orientação, pois, os alunos não entendem a 

dimensão linguística nem a relação essencial que a obra literária precisa manter com sua 

percepção formal. A reclamação por enfrentamentos mais ―divertidos‖ e ―interessantes‖ dos 

textos literários são tão recorrentes quanto equivocadas em muitas situações: ―não vai dar para 

ler, vamos assistir ao filme?‖ como se a experiência com o texto literário pudesse ser substituída 

ou ―adaptada‖. 

O argumento da dificuldade ou aridez dos textos literários – desculpa frequente para se 

substituir a leitura pela adaptação fílmica – não tem muito sentido, já que o texto literário, muitas 
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vezes, é ―difícil‖ porque precisa ser, sendo tal ―dificuldade‖ parte integrante de seu objetivo e 

estrutura. Esse sofrimento e essa aridez precisam ser entendidos como algo inafastável num 

primeiro momento. São percursos que fazem parte do processo formador e que em vez de ser um 

sintoma de fracasso é na verdade o indício de que se está no caminho da formação do gosto e do 

prazer de ler.  

Como já foi mencionado, muitas dessas obras levadas para a sala de aula são 

consideradas ―difíceis‖ pelos alunos, e tal dificuldade é circular, em grande parte se dá 

justamente pelo eterno adiamento das leituras menos simples, o que só serve para ampliar o 

despreparo dos alunos, tornando sua própria educação deficitária. Muita gente não lê porque não 

tem condições de fazê-lo; é a dificuldade de compreensão leitora, apontada por Failla (2012b, p. 

51), segundo quem os alunos ―não dominam a condição básica para ler um parágrafo, quiçá, um 

livro‖. A autora ainda complementa que mesmo com todos os investimentos governamentais 

esforços de muitos ―na busca de estratégias mais eficazes para a formação de novos leitores, os 

números levam a suspeitar que nos deparamos com um ―buraco negro‖ que aniquila os 

resultados‖ (idem). 

E esse buraco ao qual a autora se refere é a incompetência perante o texto. Daí surge 

essa espécie particular de autoexclusão do universo leitor, que se dá devido à falta da habilidade 

de leitura. As pessoas frequentam a escola, mas isso não é garantia de inclusão ao meio letrado, 

se tal habilidade não for desenvolvida de forma efetiva. 

Conforme Kleiman (2007), para o leitor ter um maior aproveitamento da leitura, ou seja, 

buscar um sentido maior para o texto, ele precisará ativar alguns conhecimentos importantes. 

Dentre eles: a) o conhecimento de mundo – aquele adquirido pelo leitor ao longo de sua 

experiência de vida, conquistada através de suas leituras, experiências e nos bancos escolares; b) 

o conhecimento linguístico – que se refere ao reconhecimento dos vocábulos e seus sentidos 

possíveis dentro de um determinado contexto, conhecimento que abrange o vocabulário, as regras 

gramaticais, enfim, o uso da língua; e, c) o conhecimento textual – que compreende um conjunto 

de noções sobre tipo e gênero textual, sem o qual não se entende a que se objetiva o texto.  

Para Kleiman (op. cit., p. 13), ―a compreensão de um texto é um processo que se 

caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o 
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conhecimento adquirido ao longo de sua vida‖. Acontece que muitos alunos não possuem esse 

―conhecimento acumulado‖ na proporção que se espera para a idade, o que implica diretamente 

em sua capacidade leitora. 

Retornando às pesquisas da UnB, serão apresentados alguns dados sobre a afinidade, 

aproximação entre os interesses de alunos e professores. Uma das questões versava sobre os 

temas de interesse dos alunos. Nesse item, as preferências foram: Música, esportes, viagens e 

passeios. Na complementação da questão, incluída apenas no questionário de 2010, foi solicitado 

que os alunos mencionassem se tais temas de interesse eram levados em consideração pelo 

professor quando da escolha do repertório de textos a serem vistos em sala de aula. Os alunos 

tinha 4 (quatro) opções de resposta e os números apontam que os interesses dos alunos, na 

maioria das vezes, não são levados em consideração pelos professores. 

Também foi questionado aos alunos se o professor pedia leitura sobre tais temas. Com as 

respostas, chega-se a uma constatação: mesmo com tantos estudos defendendo um trabalho de 

atendimento do horizonte de expectativas do aluno – com destaque para os trabalhos de 

Bamberger (1995), Bordini e Aguiar (1988), Marchi (2006), Rocco (1992), entre outros – os 

interesses dos estudantes são bem menos contemplados do que seria de se esperar.  

No entanto, pode-se questionar: porventura, o professor deveria acompanhar essa ordem 

de prioridades manifesta pelos alunos na abordagem literária? Como isso deveria ser feito? 

Oferece-se aqui uma das muitas respostas possíveis. A saber: ao selecionar os textos/obras 

literárias para o trabalho em sala, o professor poderia levar em consideração o gosto/interesse dos 

alunos. Isso não significa abrir mão da qualidade literária dos textos, nem dos cânones, pois 

dentre tantas obras de qualidade à disposição dos leitores, optar por atender, mesmo que 

parcialmente, o interesse dos alunos irá facilitar e muito o acesso deles a esse material e viabilizar 

uma compreensão verídica das obras.  

Os alunos quase sempre leem por obrigação (porque faz parte do currículo), mas podem 

vir a ter prazer neste ato, e uma das maneiras de se conseguir isso é atendendo a seus horizontes 

de expectativas. Isso tornaria possível confrontá-los com o novo trazido pela obra e ampliar seus 

horizontes.  
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Failla (2012c, p. 1),
3
 em entrevista à revista Época, destaca a importância de 

compreender o ―momento‖ do jovem, não transformando o trabalho com o texto literário naquilo 

que ela chama de verdadeiro ―massacre‖. 

Esse é o distanciamento (vida vs. escola) de que fala Marchi (2006, p. 160), para quem a 

sociedade cobra do professor a formação de um indivíduo que lê, preferencialmente textos 

escritos. No entanto, segundo ele, certas leituras são feitas para a escola, e não para os próprios 

leitores.  

Em outra questão (também existente apenas no questionário de 2010) foi solicitado: Em 

sua opinião, que temas mais despertam o interesse desses professores para desenvolver 

atividades relacionadas, por exemplo, a leituras e pesquisas.  

Para os alunos, os interesses de seus professores são bens distintos dos deles: enquanto 

os professores se interessam por literatura nacional, educação, política, drogas e artes para o 

trabalho em sala, os alunos preferem temáticas que envolvam Música, Esportes e Viagens e 

passeios, assuntos que estão apenas nas 11ª., 8ª. e 16ª. posições, respectivamente, como sendo de 

interesse dos mestres. 

 É pertinente lembrar aqui que a pergunta não indagava sobre interesses pessoais e 

particulares dos profissionais, mas sim aqueles que visavam ao trabalho em sala. Isso demonstra 

que, segundo as falas dos alunos, o que o professor quer trabalhar não corresponde às temáticas 

interessantes para os estudantes. O que mostra que não se está atendendo ao horizonte de 

expectativas dos leitores, como propunha Jauss (1979) e como demonstram ser necessário 

Bordini e Aguiar (1988). Consequentemente, a identificação dos leitores com os textos fica 

dificultada.  

Na perspectiva cronológica do ensino básico, o contato do aluno/leitor com o texto 

literário é marcado por uma diminuição gradativa de liberdade de escolha e consequente 

atenuação do prazer/satisfação de leitura. O prazer vai diminuindo quase que na exata proporção 

em que vai aumentando a obrigatoriedade da leitura e a menor identificação com o tipo de textos, 

com os gêneros e com as temáticas disponíveis.  

                                                           
3
 Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/09/zoara-failla-se-o-professor-nao-e-leitor-

nao-consegue-transmitir-o-prazer-pela-leitura.html>. Acesso em: 15  jun. 2014. 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/09/zoara-failla-se-o-professor-nao-e-leitor-nao-consegue-transmitir-o-prazer-pela-leitura.html
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/09/zoara-failla-se-o-professor-nao-e-leitor-nao-consegue-transmitir-o-prazer-pela-leitura.html
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Serra (2003) aponta como provável solução para esse problema, a necessidade de 

aproximação entre o ―mundo lá fora‖, ou seja, aquele que é interessante para os alunos, e o 

mundo da sala de aula. Conforme Rocco (1992), é necessário haver uma seleção bem feita dos 

textos literários, de maneira a serem levados em consideração diversos aspectos, tais como a 

maturidade cultural e a experiência de leitura do aluno/leitor, bem como as especificidades do 

universo cultural em que esse aluno está inserido. Caso contrário, haverá afastamento e 

indiferença. 

Rocco diz ainda que, uma vez que possam estabelecer relação com objetos literários 

mais próximos de seu tempo e de sua realidade, os alunos/leitores poderão e estarão aptos a ver e 

estudar ―obras do passado com os olhos de hoje‖ (op. cit., p. 76).  

Cabe aqui destacar que a defesa do próximo (daquilo de mais perto e familiar do aluno) 

como ponto de partida para o trabalho com o texto literário já é defendida por Rocco (1992) e 

Bosi (1992) há mais de 20 anos. Apesar da percepção acerca da conveniência dessa proposta não 

ser algo tão recente, ela não é observada na maioria das salas de aula. É como se muitos 

professores acreditassem que, ao ―ceder‖ ao gosto e interesse dos alunos, estarão abrindo mão da 

qualidade dos textos, argumento que não procede. 

O repertório de leitura pode estar em desacordo com o prazer e a empatia dos alunos 

leitores por uma razão óbvia: o rol de leituras é estabelecido sem que se ouça tal público: muito 

costumeiramente, não é dada às crianças e adolescentes a chance de se pronunciarem. As 

reclamações, como as vistas no exemplo acima, quase sempre recaem sobre o historiografismo 

como ponto de partida e de chegada dos textos lidos na escola. O principal problema aí é 

justamente o distanciamento temporal entre a realidade imediata do aluno e o universo valorizado 

e representado em tais textos. 

O crítico Alfredo Bosi (1992), mesmo sendo também um historiador da literatura, 

acredita que o seu ensino numa perspectiva histórico-cronológica dificulta a compreensão do que 

é lido. Cada vez se está mais distante temporalmente de determinados textos e da linguagem 

usada neles. É salutar compreendermos isso para não incorrermos em seleções de textos que, ao 

invés de aproximar os alunos da literatura, distanciam cada vez mais. Bosi sugere que se comece 

a abordagem da literatura em sala de aula por textos de linguagem acessível. 
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Se houver essa aproximação de temática, haverá maior possibilidade de o texto literário agradar, 

uma vez que aumentam as chances de que ele atenda ao horizonte de expectativas do jovem leitor, já que, 

como explica Machado (2012, p. 60), ―ler é como namorar. Quem acha que não gosta é porque está com 

um parceiro que não lhe dá prazer. Trate de trocar‖.  

Se nesse atendimento de interesses o aluno for se envolvendo com a leitura ela deixará de ser 

―castigo‖, ―necessidade‖ e passará a ser reposta as suas curiosidades que é o que os tão criticados best 

sellers fazem tão bem, atraem por suas temáticas.  

Machado aponta para uma discussão sobre o trabalho, sem preconceito, com a literatura. 

Isso indica que se a mediação com o texto literário for bem feita, alguns elementos serão 

despertados nos alunos/leitores e isso desencadeia um processo que não tem mais volta. Depois 

de desenvolvida uma habilidade e algumas percepções no aluno, bem como ampliado seu 

repertório, sua leitura jamais será como antes. Seu olhar é outro e as relações que faz com o texto 

serão outras. Todo esse processo possibilita a autonomia e a capacidade de escolha; escolherá, 

com condições para isso; isso implicará num nível de criticidade que possibilitará uma escolha 

mais consciente já que possui elementos para analisar, escolher e comentar. 

Adotar posturas adequadas de ensino de leitura não tornará todos os alunos exímios 

apreciadores de literatura num futuro próximo, mas certamente fornecerá aos alunos que queiram 

se aproximar do texto literário numa perspectiva nova, os meios e as condições para fazê-lo.  

O professor que é leitor pode auxiliar nesse processo, em que o exemplo é bem mais 

decisivo que o discurso. A atuação de bons ―professores-leitores‖ é estratégica. Se o professor for 

um bom ‗marketeiro‘ dos livros, ele conseguirá despertar o interesse dos alunos, é o que afirma 

Failla (2012c). Capazes de encantar, os professores têm em suas mãos o poder de desencantar, 

não por intenção, às vezes por desconhecimento tanto da arte literária quanto de como ensiná-la 

e/ou compartilhá-la.  

Voltando aos dados coletados nas duas pesquisas em questão aqui, traz-se mais alguns 

elementos de discussão. Na pesquisa de 2010, os alunos também foram questionados sobre os 

métodos de avaliação de leitura utilizados pelos professores. Para 33,6% deles as avaliações 

poderiam ser mais interessantes, valorizando a leitura.  
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Analisando os números expressos nessa questão, pode-se verificar que ainda é muito 

recorrente a prática de trabalhar a leitura no espaço escolar tendo como objetivo final alguma 

estratégia de avaliação. Lê-se para fazer exercícios, provas, fichas de leitura, resumos, resenhas, 

dramatizações, exposições... Enfim: lê-se para algo, e nesse caso, cumprir tarefas escolares. Não 

se lê para entender, para gostar, para criticar, argumentar, ou simplesmente ler; como se o verbo 

ler suportasse o imperativo (PENNAC, 1993) e precisasse de complemento. 

Há uma imposição de leituras, a maioria para cumprir tarefas ―puramente escolarizadas‖ 

(SILVA, 2006, p. 516), sem possibilidades de escolhas pessoais por parte dos leitores. Essa 

concepção autoritária da leitura promove um apagamento da voz do aluno enquanto leitor e 

produtor de textos. Segundo Kleiman (2001, p. 24), ―é durante a interação que o leitor mais 

inexperiente compreende o texto: não é durante a leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz 

alta, mas durante a conversa sobre aspectos relevantes do texto‖.  

 

Conclusões sobre as concepções de leitura dos entrevistados 

Os números apontados e comentados nesse trabalho fazem parte de pesquisas de grandes 

proporções e com diversas temáticas passíveis de discussão. E como também já apontado, aqui 

nesse recorte são discutidos alguns aspectos que se referem às concepções que os alunos 

entrevistados possuem seus professores de LP.  

E, o que esses números apresentados apontam? A primeira conclusão que se chega é que 

para os alunos os professores não estão sendo mais visto como (única ou mais importante) fonte 

de informações. O professor e as aulas de literatura não estão impactando no aumento da 

frequência de leitura isso porque, – embora exista no Ensino Médio uma carga horária curricular 

sugerida para LP e LB, e os estudantes tenham aulas de literatura –, eles não leem livros (sejam 

literários ou não), ou leem pouco para esse nível de escolaridade e de formato de ensino. E, nem é 

ele (o professor) o maior motivador para a leitura, pois os motivos que levam os entrevistados a 

ler não estão ligados, necessariamente, à imposição (serem obrigados pelos pais, professores, 

sistema escolar, etc.), mas a uma necessidade, pessoal ou profissional, e muitas vezes à revelia da 

escola (MAFRA, 2003). 
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O professor não motiva e não impacta na frequência de leitura, todavia, para muitos ele é 

culpado da ―não-leitura‖, como alegam alguns entrevistados ao mencionarem que não gostam de 

ler porque não foram bem orientados. Ainda, para os alunos, os professores não são as melhores 

e mais procuradas ―fontes‖ de acesso a materiais, nem para a leitura nem para a pesquisa. 

No que concerne ao repertório literário de seus professores de LP e os interesses e 

metodologias de ensino dos mestres, os números apontados confirmam a impressão corrente de 

que muitos profissionais em sala de aula pelo país não possuem o preparo adequado para suas 

atividades, inclusive domínio de elementos básicos da área de atuação.  

Para os alunos, os interesses de seus professores são bens distintos dos deles, e os 

interesses dos alunos, na maioria das vezes, não são levados em consideração pelos professores, 

havendo assim um distanciamento temporal entre a realidade imediata do aluno e o universo 

valorizado e representado nos textos de leitura oferecidos aos alunos. 

As pesquisas analisadas confirmam o que se defende desde o início desse trabalho: a 

necessidade do professor mediador como agente de letramento literário. Todavia, percebeu-se 

que a mediação da leitura não ocorre como se espera e chega-se a conclusão de que os 

professores no cotidiano de suas atividades com a leitura literária precisam ter acesso a: teorias, 

pressupostos históricos, conhecimento da natureza literária, estratégias de leitura e práticas de 

leitura literária.  

Diante desta ciência da necessidade de nutrir os professores de instrumentos para melhor 

desempenharem essa mediação, passaremos a próxima seção da tese, que consistirá em um 

esforço para reunir as percepções dos demais capítulos em torno de uma concepção de leitura 

como resultado não de um tripé (autor, texto, leitor), mas das quatro pernas de um andaime: 

autor, texto, professor, leitor. Buscar-se-á apresentar uma proposta prática de ensino de leitura 

como resposta ao trabalho do autor, sugerindo algumas formas possíveis de participação efetiva 

dos professores como mediadores entre os autores instaurados nos textos e os leitores. 
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Resumo: O presente texto tem por objetivo discutir sobre a leitura na universidade, 

principalmente em cursos de formação de professores que atuarão profissionalmente como 

mediadores de leitura na Educação Básica. Faz-se aqui um recorte das pesquisas realizadas no 

projeto ―A Leitura e a produção textual na graduação: o real e o ideal‖ iniciado em 2010. Nele 

são realizadas investigações sobre o perfil de leitura e escrita dos acadêmicos do curso de 

Pedagogia UFT, Campus de Arraias com vista a mapear essa realidade para em seguida, serem 

propostas ações (via projetos de extensão) para dirimir as lacunas nas práticas existentes desses 

alunos nessas áreas. A pesquisa vem sendo realizada através de coleta de dados via questionários 

semiestruturados aplicados aos alunos dos 1º, 5º e 9º períodos do curso de Pedagogia da UFT, 

Campus de Arraias. Tais questionários visam investigar qual o perfil de leitura dos alunos, 

identificando o nível, seus hábitos e interesses de leitura, analisando as implicações desse perfil 

para a formação docente desses sujeitos, futuros professores/promotores/ incentivadores de 

leitura. Especificamente, nesse texto, discutimos os resultados da análise realizada dos dados 

coletados com os alunos ingressantes no curso. A intenção era já apresentar também dados do ano 

de 2015, todavia, devido à greve das Universidades Federais em todo o país, isso não foi 

possível. 

 

PALAVRAS CHAVES: Universidade; Leitura; Perfil.  

 

Introdução 

O presente trabalho nasceu da intenção de diagnosticar o perfil de leitura dos 

acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins, campus de Arraias, e 

quais as implicações deste perfil para a formação deles, pois se acredita que o aprendizado da 

leitura traz aos alunos maior satisfação e entendimento da importância do seu papel como futuros 

formadores de leitores. 

Não obstante, haja uma enorme bibliografia disponível em língua portuguesa sobre o 

tema leitura, ainda são pouco frequentes os trabalhos que se propõem estudar o perfil de leitura 

(nível, experiências, relações com, hábitos) dos acadêmicos de cursos de graduação, 

principalmente procurando saber que profissionais estão sendo formados, qual o nível de leitura, 
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quem são esses leitores em uma dada realidade, considerando o importante papel da universidade 

na continuidade ou na melhoria desse processo. 

Partindo de uma observação preliminar entre os acadêmicos do curso de Pedagogia 

do campus de Arraias – TO, percebeu-se que o ato de ler muitas vezes se torna restrito às leituras 

orientadas pelos professores e que elas acontecem principalmente em épocas de atividades 

avaliativas, não havendo um interesse por parte do aluno de aperfeiçoar sua formação e assim 

conquistar uma visão crítica e mais apurada do seu contexto social.  

Nota-se que esses alunos, apesar de contarem com uma razoável estrutura física 

oferecida pela Universidade, que inclui a presença de laboratórios de informática, biblioteca com 

acervo em expansão, além de uma equipe de docentes qualificados e servidores do quadro 

administrativo que prestam suporte ao seu funcionamento, nem sempre usufruem o que ela tem a 

oferecer, talvez por falta de apreço ao curso ou por falta de dedicação aos estudos. Muitos dizem 

fazer o curso por não ter outra opção, representando uma preocupação, uma vez que a instituição 

está formando professores e isso requer muito empenho dos seus acadêmicos.  

Empenho este que nem sempre é presenciado, observando pouca leitura entre eles. A 

partir daí nasce a seguinte indagação: como uma pessoa que não lê estará pronta para formar um 

leitor? Será que o fato de fazerem um curso que não é o desejado influi nessa pouca leitura? A 

partir dessas inquietudes pretendeu-se traçar o perfil de leitura dos acadêmicos de Pedagogia 

trazendo algumas dessas informações e conhecendo como é esse aluno, suas características, 

realidades e vivências. Verificar o perfil de leitura de alunos de cursos de formação de professores 

demonstra-se muito mais pertinente pelo fato deles (os futuros professores e formadores de 

leitores) influenciarem a formação das novas gerações de leitores que estão por vir.  

Nessa linha, em 2010 foi criado um grupo de pesquisa de caráter continuo do qual 

fazemos parte, onde nos primeiros momentos se realizou mapeamentos do perfil de leitura dos 

ingressantes do curso de pedagogia, deixando se uma lacuna dos avanços ou retrocessos que 

esses acadêmicos sofrem durante o seu período de formação dentro da universidade. A partir daí, 

com um novo olhar sobre o tema, percebemos a importância de se traçar o perfil de leitura dos 

acadêmicos através de comparação entre questionários de turmas distintas, contribuindo através 

dos dados para que a instituição perceba seus percalços e assim possa de fato realizar seu papel 
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perante a sociedade. A intenção era já apresentar também dados do ano de 2015, todavia, devido à 

greve das Universidades Federais em todo o país, isso não foi possível. 

 

Conceitos de leitura 

Considerando a leitura como fundamental para o aprendizado do aluno e que, 

consequentemente, traz implicações na sua formação escolar, profissional e social, é alarmante o 

desapego ao ato da leitura, ato este que deveria ser rotineiro, estimulante e prazeroso. A 

dificuldade talvez esteja na compreensão do que é leitura ou o ato de ler. 

Para Martins (2003), seria preciso, antes de tudo, considerar a leitura como um 

processo de compreensão das expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que 

linguagem. Podemos dizer que a leitura vai além do texto e começa antes do contato com ele. 

Dessa forma, ler deixa de ser apenas um processo de decodificar para se tornar algo maior como 

interpretar, compreender.  

Seguindo essa linha de pensamento, podemos citar a fala de Freire (1992) para quem: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 

não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 

se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto 

(FREIRE, 1992, p. 19-20). 

 

Diversos estudos sobre leitura apontam que compreender e interpretar textos escritos 

de diversos tipos com diferentes intenções contribui de forma decisiva para a autonomia das 

pessoas na medida em que, a leitura é um instrumento necessário para que nos manejemos com 

certas garantias em uma sociedade letrada.  

A leitura não é como muitos a entendem, apenas a decodificação de símbolos. Quanto 

a isso são ricas as palavras de (FREIRE, 1992, p. 11) ao dizer que o ato de ler ―não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo‖. O autor mostra também que a leitura deve estar sempre relacionada com 

a realidade de vida do leitor, ou melhor, deve partir dela. Porém, são frequentes as leituras vazias 

de significados e que não se relacionam com os conhecimentos adquiridos anteriormente pelo 

aluno, ficando os mesmos restritos à realização de leituras mecanizadas. 
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Sobre o que buscamos entender por leitura, Martins (2003, p. 17) afirma que: 

 

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 

situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos a 

estabelecer relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas que se 

nos apresentam - aí então estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam 

basicamente a ler tudo e qualquer coisa. 

 

Isso significa que a leitura, ou melhor, o ato de ler consiste em qualquer forma de 

informação que o homem seja capaz de perceber e interpretar, ocorrendo na leitura de imagens, 

fatos do dia a dia, arte, relações de poder e escrita. Além disso, gera inquietações e possíveis 

transformações em seu meio. Porém, mesmo tomado da significância em suas vidas, a maioria 

dos brasileiros continua a olhar a leitura como mera obrigação e não como fonte inesgotável de 

prazer e conhecimento. A esse respeito Foucambert (1994, p. 5) discorre que, ―Ler não é apenas 

passar os olhos por algo escrito, não é fazer a versão oral de um escrito [...] Ler significa ser 

questionado pelo mundo e por si mesmo [...]‖.  

Portanto, como já relatado anteriormente, ser um leitor não se caracteriza pela 

mesmice de decifrar símbolos, será sua prática de leitura que lhe proporcionará ser o autor do 

sentido de cada texto lido. São ricas as palavras de Foucambert (1994, p. 16) quando afirma que o 

―leitor não considera o livro como um objeto sagrado; já os que frequentam o livro 

esporadicamente têm uma atitude inferiorizada em relação a ele: o livro está com razão e eles 

estão errados‖. De fato, aqueles que utilizam da leitura apenas como método de melhorar sua 

sobrevivência, não conseguem enxergar outra verdade além daquela já inventada pelo outro. 

Segundo Lajolo (2010, p. 7), ―do mundo da leitura à leitura do mundo, o trajeto se 

cumpre sempre, refazendo-se, inclusive, por um vice-versa que transforma a leitura em prática 

circular e infinita‖. Martins (2003, p. 82) reforça essa ideia afirmando que ―[...] para a leitura se 

efetivar, deve preencher uma lacuna em nossa vida, precisa vir ao encontro de uma necessidade, 

de um desejo de expansão sensorial, emocional ou racional, de uma vontade de conhecer mais. 

Esses são seus pré-requisitos‖. No entanto, nos currículos escolares a leitura ainda é, muitas 

vezes, tomada como uma mera reprodução textual e aprendizado de símbolos, gerando uma 

negação ao prazer da leitura entre crianças que até então se deliciavam entre aventuras escritas. 

Quanto ao desinteresse à leitura recorrente entre os muros de escolas, Lajolo também nos coloca 
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que, sendo a leitura fonte de prazer e sabedoria não se pode perder sua sedução entre os 

currículos escolares. 

No item a seguir falaremos das condições sociais da leitura por entendermos que ela 

influencia diretamente na cultura literária da região pesquisada. 

 

Condições sociais da leitura 

Desde o surgimento da vida humana constata-se que o poder de decifrar símbolos é 

adquirido de acordo com as experiências de vida do homem e a partir de estímulos. Nasce daí a 

grande interação da leitura com as relações de poder presentes na sociedade, sendo esta, muitas 

vezes, privilégio de poucos. Isso porque, se a leitura é adquirida a partir de estímulos, 

consequentemente uma criança que está inserida em um ambiente onde se manifeste o interesse 

por ela, certamente terá melhores condições de se desenvolver o hábito de ler.  

Segundo Tourinho, 

 

As histórias lidas ou contadas oportunizam o contato com livros e revistas, 

incentivando-as a folheá-los e a lê-los através de ilustrações. Esse ato leva, 

frequentemente, a criança a visitar livrarias, bibliotecas e feiras de livros 

infantis. Além do mais, se existe em casa um ambiente favorável para leitura, 

elas, por sua vez, procurarão reproduzi-lo (TOURINHO, 2011, p. 329). 

 

Dessa forma, é de suma importância para o enriquecimento literário da criança um 

ambiente que permita o contato com os livros. ―Na idade pré-escolar e nos primeiros anos de 

escola, contar e ler histórias em voz alta e falar sobre livros de gravuras é importantíssimo para o 

desenvolvimento do vocabulário, e mais importante ainda para a motivação da leitura‖ 

(BAMBERGER, 1988, p. 24). Isso mostra que as diferenças de classe presentes na sociedade 

podem influenciar neste processo, uma vez que as famílias menos favorecidas tendem a não 

cultivar o hábito de leitura com seus filhos, deixando essa função exclusivamente sob 

responsabilidade da escola. Martins, ao discutir os fatores que dificultam a formação do sujeito 

leitor afirma que: 

 

Quando, desde cedo, veem-se carentes de convívio humano ou com relações 

sociais restritas, quando suas condições de sobrevivência material e cultural são 
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precárias, refreando também suas expectativas, as pessoas tendem a ter sua 

aptidão para ler igualmente constrangida. [...] a questão aí está mais ligada ás 

condições de vida, a nível pessoal e social (2003, p. 18). 

 

Como podemos constatar, a leitura é utilizada como máquina de separação entre os 

capazes de pensar, criar lei, ideologias e os que as acatam. Nunca foi um interesse dos 

dominadores que a grande massa conquistasse além do necessário para obtenção de mão de obra 

de qualidade. Desenvolver um pensamento crítico nos oprimidos significaria ser o fim da 

superioridade cultural e social, perdendo a influência sobre elas, ―[...] numa sociedade 

hierarquizada com base em classes sociais, a distribuição desigual das técnicas de acesso aos bens 

simbólicos reforça e realimenta as características excludentes dessa sociedade‖ (MARTINS, 

2003, p. 7).  Não adianta dizer que os níveis de analfabetismo diminuíram se as pessoas não 

possuírem o poder de ler criticamente um texto e relacioná-lo ao seu cotidiano.  Essa se torna 

apenas mais uma forma de calar o desfavorecido social, cultural e economicamente. O 

―analfabetismo, analfabetismo funcional e iletrismo são situações que se explicam por razões 

sociais: existe uma clara relação entre modalidades de uso da escrita e posições sociais dos 

usuários‖ (FOUCAMBERT, 1994, p. 8). 

O papel da leitura também se transforma de acordo com a classe a que se está 

submetida. Podemos dizer que ela para a elite é tida como fonte de prazer, construção de 

conhecimento e capaz de possibilitar o conhecimento o mundo, enquanto que para a grande 

massa é percebida como caminho para melhores oportunidades de trabalho e de sobrevivência. 

Essas consequências derivam-se também ao papel da escola que muitas vezes a transforma 

incansavelmente em mera obrigação, se desprendendo de toda sua magia. 

A partir dos discursos apresentados evidencia-se que, por ser a classe burguesa a 

detentora da produção e distribuição dos meios de acesso à leitura, esta vem carregada dos seus 

valores. Com isso perde-se a dimensão do seu significado, rejeitando os aspectos sociais aos 

quais se envolve. Além das já mencionadas distorções que a leitura vem sofrendo ao passar dos 

anos é também preocupante aqueles que a partir dela renegam os anseios de seu grupo para 

apropriar-se do discurso de outrem, vista como uma forma de violência à existência do homem, 

pois de nada é o sujeito que despreza suas próprias raízes.  
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Contextualizando a região pesquisada 

Como mencionado anteriormente, a condição social exerce certa influência sobre a 

leitura, bem como esta sobre aquela. Diante disso, faz-se necessário conhecer a região pesquisada 

e suas particularidades para entendermos como (e se) as questões sociais podem interferir nos 

hábitos e interesses de leitura.  

As regiões do nordeste goiano e sudeste tocantinense – origem dos alunos dos cursos 

da UFT, Campus de Arraias – situa-se geograficamente distante dos grandes centros, além disso, 

é carente de lazer como cinema, teatro, livrarias, dentre outros. A população, em sua maioria, 

depende da pecuária e da agricultura como forma de garantir o sustento de suas famílias. Na 

última década, tal região vem sofrendo mudanças consideráveis nos aspectos sociais, culturais, 

educacionais, econômicos bem como nos demográficos. Após a divisão dos estados com a 

Constituição de 1988, e também as criações da UEG em 2000 e da UFT em 2003 com 

campi/unidades nessa localidade, alguns municípios da região ganharam o posto de polos 

educacionais e econômicos (STEPHANI, 2011; 2009). 

A presença e atuação recente das instituições de ensino superior na região ainda não 

se fizeram sentir como deveria pelo pouco tempo de atuação; melhor dizendo, não são ainda 

decisivas como fator de mudança efetiva na realidade da cultura da leitura no lugar. Porém, se faz 

necessário ressaltar que muitos dos alunos do curso de Pedagogia fazem parte da primeira 

geração de suas famílias a cursarem uma graduação, pois até a criação dessas instituições, o curso 

superior era privilégio das elites que possuíam condições de enviar seus filhos para estudar nas 

capitais (STEPHANI, 2011; 2009). 

Essa realidade, atrelada aos números de alguns avaliadores de desenvolvimento 

sócio-econômico-educacional (IBGE; IDEB; SAEB) revelam as mazelas sociais e que a 

qualidade de ensino na região está longe da esperada.  

De acordo com as pesquisas desenvolvidas nos últimos anos (STEPHANI, 2011; 

2009), pode-se verificar que há uma verdadeira crise na situação da leitura e do incentivo a ela 

nessa região do país. A saída, evidentemente, não está em procurar culpados, já que se trata de 
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um problema complexo: é institucional, mas também cultural, econômico e também político-

pedagógico. Eis porque se considera que a solução demandará um esforço legítimo de todos os 

agentes ou atores dessa realidade: a escola, a universidade, o governo, os professores e os 

alunos/leitores. Assim como na famosa história de Ariadne e suas irmãs, o problema da leitura 

literária envolve uma verdadeira parceria para a situação dada, na qual cada agente contribui com 

a responsabilidade por um dos seus muitos aspectos (STEPHANI, 2011; 2009). 

Existe um círculo vicioso responsável pela não-formação ou pela má formação de 

leitores na região aqui pesquisada (STEPHANI, 2009). Este círculo, por sua vez, é formado por 

mini-círculos ou elos de uma verdadeira cadeia. Os elos, ou parceiros, se retroalimentam 

mutuamente, como que num pacto tácito que zela pela manutenção do sistema. Mal comparando, 

é um verdadeiro ―texto‖ em que cada agente contribui com seu fio. A título ilustrativo, podemos 

dizer que trata-se de um texto dramático, dada a gravidade da situação. Sociedade, pais, alunos, 

escolas e universidade são os protagonistas que tecem com atos a situação cultural de uma 

coletividade. Compreender como eles constroem essa ―trama‖ e como realizam seu papel é o 

primeiro grande passo no esforço de mudança de sua realidade. Cada ator precisa ser visto em sua 

inteireza e individualidade, num primeiro momento e, em seguida, deve-se observar como ele 

colabora para a configuração do todo, sendo, por sua vez, novamente estimulado por aquele a 

continuar exercendo sua resposta específica ou desestimulado a apresentar uma atuação 

diferenciada.  

De acordo com pesquisas realizadas junto às secretarias estaduais de ensino de 

Campos Belos, Arraias e cidades circunvizinhas (STEPHANI, 2009), até alguns anos atrás, 

poucos dos profissionais que ministravam aulas no ensino fundamental e médio possuíam curso 

superior. Isso significa que os profissionais hoje formados e os formandos tiveram, no seu ensino, 

professores na maioria ―leigos‖ com, no máximo, uma formação secundária no magistério.  

De fato, essa conjuntura foi decisiva para a implantação das unidades/campi da UFT 

e da UEG na região. Distante de centros maiores, a região contou durante muito tempo com 

poucos profissionais habilitados e o magistério foi, e ainda continua sendo, uma das poucas 

oportunidades profissionais para muitos jovens. 
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A relativa prosperidade da região, no entanto, parece não se confirmar na mesma 

proporção nos aspectos educacionais e culturais, pois não há bibliotecas públicas em todos os 

municípios. Para o público adolescente as opções convencionais são quase inexistentes: não há 

parques, nem shopping-centers. Numa esfera de ―cultura culta‖, o quadro é ainda mais 

desestimulante: a região não possui cinema, teatro, museus, casas de cultura e não há uma única 

livraria num raio de centenas de quilômetros. Com as poucas atividades e opções culturais 

disponíveis para os jovens e crianças, a escola foi por muito tempo a única fonte de informações 

e conhecimentos. 

Paulino, ao discutir os elementos que contribuem para a ―não-leitura‖ (principalmente 

do texto literário), menciona que há um ―impedimento geográfico-econômico do letramento 

literário‖ (2001, p. 124) e esse impedimento pode ser observado na localidade pesquisada. 

Devido a esses impedimentos é que se torna importante, pois, averiguar como está se dando a 

atuação da escola e dos professores na preparação de leitores em tal localidade.  

 

Leitura na Universidade 

É consenso que a prática de leitura se faz necessária em todas as etapas escolares do 

homem, sendo uma fonte inesgotável de prazer e conhecimento. Porém, mesmo várias pesquisas 

apontando para sua necessidade é histórico o desapego ao ato da leitura, ato esse que muitas 

vezes se torna restrito aos muros escolares. Dessa forma, o ato de ler esvazia-se de significado e 

os alunos perdem a compreensão de sua importância para a formação deles como sujeito crítico.  

Outro fator que vem afastando os brasileiros de se aventurarem no universo da leitura 

é a má utilização das tecnologias, que vem fazendo do homem seu prisioneiro. Ao invés das 

pessoas a utilizarem como uma ferramenta que pode auxiliar na busca e disseminação de 

conhecimentos, normalmente a utilizam de forma inadequada. Um exemplo poderia ser a forma 

como lidam com a internet. Sabemos que ela pode ser uma grande aliada nessa busca, mas se 

utilizada de forma errada, não acrescentará em nada, pelo contrário, pode fazer com que as 

pessoas fiquem refém do excesso de informações, sejam elas úteis ou inúteis. Portanto, é preciso 

filtrar o que realmente é necessário. 
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Essa cultura iletrada atinge todos os níveis escolares, formando um filme de inocentes 

e culpados distante de um final feliz. Na universidade esse cenário pode se tornar ainda mais 

crítico, pois se espera um mínimo de maturidade do aluno para com a sua formação em aspectos 

sociais, culturais e profissionais. Porém, o que se vê são alunos adentrando as salas de aula sem 

uma leitura prévia dos assuntos a serem discutidos, ficando à espera do que o professor ―tem a 

passar‖ e, dessa forma, perdem a oportunidade de ler e construir suas próprias conclusões. Talvez 

por medo do novo, do inesperado, se prendem ao seu mundo, de forma que nada mais queira 

aprender além do que já acredita saber. A esse respeito são ricas as palavras de Yunes e Luiza 

Oswald (2003, p. 10) ao afirmarem que ―[...] queremos o conforto do lugar comum que nos deixa 

onde estamos e não nos pede nenhum esforço de reorganização e reordenamento do mundo e do 

discurso‖. 

Analisando essa realidade entre os hábitos de leitura dos alunos do curso de 

licenciatura em Pedagogia, onde serão, ou espera-se que sejam os futuros incentivadores de 

leitores, percebemos que a falta de leitura dos mesmos pode causar grandes problemas à 

sociedade como o aumento do ciclo de pessoas mal formadas. O professor que não pratica a 

leitura dificilmente conseguirá trabalhar com seus alunos de forma satisfatória, e certamente não 

saberá o que indicar e não encontrará mecanismos suficientes para orientá-los durante o percurso 

escolar.  

Martins afirma que: 

 

A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar 

condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus 

próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências que 

a realidade lhe apresenta. Assim, criar condições de leitura não implica apenas 

alfabetizar ou propiciar acesso aos livros (2003, p. 34). 

 

Como evidenciado na fala da autora, o professor que honra a sua profissão não reduz 

sua prática a impor aos alunos o que acha que lhes são necessários, buscará sempre atender seus 

anseios e angústias, elaborando aulas que traga sentido a vida do discente. Só assim, deixaríamos 

de fazer com que nossas crianças recebam o que já está pronto e começaria a se construir uma 

sociedade pensante e atuante em todos os seus níveis sociais.  
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No cotidiano universitário se percebe uma formação deficiente, não diferente dos 

outros espaços educacionais, talvez justamente pelo ciclo de má formação existente entre 

professores e alunos. Para que este ciclo seja quebrado é preciso maior empenho durante a 

formação na universidade. E podemos dizer que boa parte dessa formação é constituída de muita 

leitura. O acadêmico que não constrói sua formação baseada em leituras e discussões, 

dificilmente terá consciência do seu papel enquanto agente transformador na sociedade, 

tornando-se acrítico e perdendo seu valor nos emaranhados da atuação da profissão. E não é 

desse profissional que a sociedade necessita, ela precisa de alguém que entenda bem o seu papel e 

sua responsabilidade perante a ela e que possa contribuir para um mundo melhor. Infelizmente, 

por uma série de fatores que precisam ser ainda estudados, a universidade ainda não logrou êxito 

em acabar com as dificuldades na formação dos acadêmicos, especialmente no quesito leitura.  

 

O que os dados coletados apontam 

Na presente pesquisa, partimos de uma concepção teórico-metodológica que defende 

os estudos e a preocupação com a formação universitária dos professores, professores estes que, 

em algumas regiões, são os únicos promotores/incentivadores de leitura. Diante disso, 

acreditamos que compreender a realidade dos cursos de licenciatura faz-se necessário para a 

compreensão da crise da leitura no país. 

O desinteresse pela profissão por parte dos universitários e suas fragilidades advindas 

da educação básica (níveis de leitura abaixo do esperado) são alguns dos desafios que os curso de 

formação de professores têm que enfrentar na tentativa de enviar ao mercado de trabalho 

profissionais engajados e competentes, pois ser professor não está nos planos da maioria dos 

adolescentes e jovens do país. 

Os dados das pesquisas de campo realizadas na região configuraram a circularidade 

da exclusão cultural dominante no nordeste goiano e sudeste tocantinense, quando provam que 

parte significativa dos futuros professores é formada por filhos de pais analfabetos e/ou possuem 

apenas o ensino fundamental – geralmente incompleto. Mais da metade desses pais (mais de 

60%) não tem não tem o ensino médio e apenas 7% tem nível superior. Quando se cruzam os 



 
 

 58 

dados com os resultantes de outra questão (acerca da profissão dos pais dos alunos), constata-se 

uma relação excludente entre renda, tipo de trabalho, escolaridade e chances de ser um pai ou 

uma mãe que tiveram ou têm condições de perceber o valor da leitura e de compartilhar essa 

compreensão com o filho ou a filha.  

Quando questionados se seus pais e/ou irmãos costumavam ler, 37% dos 

entrevistados disseram que Sim, 51,7% afirmaram que Não e 10,7% não respondeu a questão. 

Entre os materiais de leitura citados estão: revistas, livros/romances, jornais; estórias em 

quadrinhos e a bíblia. 

Assim, pelo fato de a família não estar inserida no contexto do mundo escrito, o 

acesso à palavra escrita, a uma cultura letrada, para muitos, restringe-se ao ambiente escolar, pois 

esses alunos não têm condições financeiras para adquirirem livros, pois têm que fazer uma cruel 

opção: o supermercado ou a livraria (STEPHANI, 2009). 

Além do problema da falta de motivação pela profissão, da falta de uma cultura social 

da leitura, o repertório de leitura dos professores está distante do ideal. Nesse sentido, Mello e 

Oliveira mencionam que, ―para ter uma visão mais ampla desse quadro, é necessária uma 

consideração sistêmica do problema, a fim de, posteriormente, empreender esforços que 

permitam um início de transformação‖ (MELLO; OLIVEIRA, 2008, p.1). Podemos observar a 

reflexão dos autores que acreditam que se deve conhecer a realidade da precária formação dos 

professores para tentar intervir sobre ela. Segundo eles, em um país onde não há o hábito da 

leitura, é normal que os jovens cheguem aos cursos de Letras e Pedagogia sem um repertório 

desejável para quem objetiva trabalhar/incentivar a leitura (MELLO; OLIVEIRA, 2008, p.1). Os 

autores ainda mencionam que, 

 

há que considerar que o aluno que a universidade receberá no futuro está sendo 

formado por aquele que ela própria diplomou, fechando um círculo, 

infelizmente, vicioso. Some-se a isso a falta de cultura da leitura, menos ainda a 

literária, principalmente no segmento social de baixa renda, que compõe a 

maioria dos brasileiros, e ter-se-á um quadro lamentável da conjuntura da leitura 

em nosso país (idem, p. 2, grifos nossos). 

 

Outro ponto que merece observação é quanto à regularidade da leitura dos estudantes 

universitários, pois alguns alunos não fazem nem mesmo as leituras obrigatórias. É o caso 
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daqueles que afirmam ter feito sua última leitura no ensino médio, nunca terem lido ou não se 

lembrarem e, nesse caso, ou estão equivocados, ou conseguiram chegar à universidade sem haver 

feito nenhuma leitura, nem mesmo as exigidas pelo vestibular. Ao se questionar os ingressantes 

do curso de Pedagogia Você leu alguma obra/livro além das solicitadas por seus professores do 

curso de Pedagogia?, 65% respondeu que Não, e 7% nem respondeu a essa questão. Isso 

demonstra que a leitura está mais atrelada ao ―obrigatório‖, do que ao hábito e ao prazer. 

As pesquisas revelam que a grande parte dos universitários lê o ―obrigatório‖, mas 

segundo suas respostas, as leituras que mais gostaram na sua vida escolar não foram obrigatórias 

e muitos dos entrevistados (77%) afirmam que quando leem, as obras são geralmente as que os 

professores recomendam.  

Sobre o quantitativo de tempo destinado pelos alunos à leitura, a pesquisa mostra que 

a média é de 1 a 2 horas por dia e esse tempo é usado para as atividades/estudos do curso. No 

entanto, cabe ressaltar que diferentemente de outros estudos realizados em cursos e anos 

anteriores, esses alunos têm mais tempo para a leitura, pois metade (50%) dos entrevistados 

afirma que não trabalha e 62,5% afirma que tem tempo livre para os estudos e atividades do 

curso.  

Esse fato é reforçado pelo discurso dos alunos que ao serem questionados sobre o 

tempo de dedicação ao ato de ler, a maioria (72%) afirma ser insuficiente. Isso indica que o 

percentual está distante do ideal e do necessário visto que, há um déficit muito grande a ser 

compensado em relação às leituras não feitas na educação básica. Oriundos de um ensino 

(fundamental e médio) frágil, sem a cultura da leitura, ainda disponibilizam de seu tempo apenas 

uma parcela para os estudos/leituras. 

Esses dados apresentados ilustram uma parte das pesquisas já realizadas de 2010 a 

2014. A pesquisa de 2015 ainda se encontra na fase de coleta dos dados, pelos percalços oriundos 

da greve nas universidades federais que impediram o contato direto com os alunos para a 

aplicação dos questionários.   

Até 2014, apenas os alunos do 1º período foram ouvidos. A partir de 2015, a pesquisa 

também pretender dar voz a alunos de outros períodos. Nesse ano, após uma retomada da 

bibliografia teórica e crítica para aquisição dos conhecimentos previstos para a interpretação dos 
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dados da pesquisa de campo, estamos realizando a segunda etapa do trabalho onde serão 

aplicados questionários semiabertos para acadêmicos ingressantes do curso de Pedagogia com o 

intuito de constatar o nível de leitura ao entrarem na universidade. Será aplicado outro 

questionário, com perguntas diferentes aos alunos do quinto e nono período para identificar o que 

mudou durante os períodos estudados, quais as dificuldades recorrentes no ato da leitura e o que 

os mesmos vêm fazendo como acadêmicos de um curso de graduação para superá-las. A terceira 

consistirá na análise dos dados da coleta de 2015 e comparação com os já coletados em anos 

anteriores. 

 

Considerações finais 

Tentamos com esse trabalho trazer algumas discussões sobre a leitura na 

universidade, demonstrando sua relevância em todas as esferas educacionais e sociais, focando 

no curso de pedagogia por acreditar ser ele uma das possíveis portas de acesso à transformação 

do processo educacional de todo país que carece de muitas soluções.  

Podemos afirmar, a partir das observações preliminares que falta um 

comprometimento dos alunos quanto sua formação acadêmica, mas que estes não podem ser 

responsabilizados sozinhos, pois essa é a reação de longos e dolorosos processos de exclusão 

social, famílias desestruturadas, sistema educacional precário, dentre outros. Sabemos que o 

objetivo não é procurar culpados, apesar de ser importante saber onde está o problema, mas o 

principal que há para fazer é elaborar soluções que contribuam para a construção de uma 

sociedade leitora, onde todos sejam capazes ler, criticar, pensar, tornando-se sujeitos de 

transformação do seu mundo. 

 Outro ponto relevante da discursão foi entender a influência do aspecto 

socioeconômico do aluno no seu processo de formação, pois o ambiente onde se está inserido 

exerce grande influência na sua maneira de ver e receber a leitura. A partir dessas discussões e 

dos dados espera-se que os acadêmicos do curso de pedagogia se conscientizem que, mesmo com 

todos os problemas relacionados e já citados, isso não os impedem de buscar por melhores 

condições de vida e a educação é sempre o melhor caminho. Além dessa tomada de consciência 
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por parte dos acadêmicos, espera-se também que a universidade entenda a fragilidade da sua 

atuação enquanto mediadora do conhecimento, buscando caminhos para se conseguir um papel 

ativo na sociedade. 

Os dados que vem sendo coletados nessa pesquisa nos últimos anos nos possibilitam 

cartografar a realidade do leitor que adentra ao ensino superior no curso de Pedagogia da UFT, 

campus de Arraias. Ao se pesquisar os cursos de formação de professores da região nos últimos 

anos, pode-se perceber que o perfil do ingressante está mudando: alunos cada vez mais jovens, 

muitos deles não tendo a obrigação de ajudar no sustento da família (ou ser o único a sustentá-la), 

e com um tempo maior para dedicação aos estudos. 

 Diante desse fato novo em relação às pesquisas anteriores, podemos afirmar que o 

que está faltando é uma conscientização e um engajamento maior com o curso por parte dos 

alunos para a construção de uma cultura da leitura. De posse desses dados, a universidade pode 

adotar posturas, estratégias e metodologias para o enfrentamento da falta de hábito e gosto pela 

leitura e algumas atitudes já estão sendo tomadas. Uma estratégia delas foi a adesão do campus 

ao PIBID – Programa Institucional de Bolsas de  Iniciação à Docência, um programa federal que 

visa envolver o aluno dos cursos de licenciaturas em atividades da área, além de possibilitar uma 

melhor formação acadêmica. E, para isso, o aluno recebe uma bolsa para que possa se dedicar às 

atividades propostas pelo curso.  

Outra ação que merece destaque é a ampliação do acervo da biblioteca do campus 

não apenas com obras da área dos cursos ofertados, mas também com obras literárias e de temas 

variados, no intuito de possibilitar o acesso do aluno a todo um repertório de obras para que 

estimule o hábito e a cultura da leitura. 

Além das pesquisas que estão sendo realizadas, esses dados coletados estão sendo 

disponibilizados aos alunos através de palestras, cursos e atividades de extensão para que eles se 

sintam co-responsáveis pela realidade e pela possível mudança dela. 

Essas ações já em andamento compõem apenas uma pequena parte do que a 

universidade pode e deve fazer na busca por uma educação de qualidade. Por isso, os estudos e 

projetos devem ser contínuos para que uma geração competente de professores/incentivadores de 

leitura seja formada. 
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A ESCRITA CRÍTICA DE PAULO LEMINSKI 

 

Ana Érica Reis da Silva KÜHN 

Universidade Federal de Goiás/ CAPES 

 

Resumo: O nosso estudo objetiva analisar a produção crítica e poética de Paulo Leminski, 

enfocando as ―metaformoses‖/transformações pelas quais o seu pensamento crítico é delineado, 

e, assim observar a construção desse ―pensamento mudando‖. Pretendemos entender como a obra 

criativa acompanha o delinear desse pensamento, além de mapear e analisar as fraturas que 

ocorrem entre ambos, buscando entender a tensão que ocorre na realização da obra criativa. Nos 

ensaios críticos, Leminski discute questões relacionadas à cultura, relação entre leitor e autor, 

tradução, vanguarda e pós-modernidade, entre outros, assuntos que refletem os interesses de um 

sujeito que busca refletir algo que a obra poética, aparentemente, não conseguiria responder. 

Assim, a crítica ensaística se torna um instrumento eficaz de reflexão e, associada à obra poética 

do autor, ajuda a refletir as mais diversas questões, a exemplo do papel exercido pelo poeta na 

modernidade, a importância da tradição para os novos escritores, a poesia como matéria de 

inutilidade e outras tais que. Ao propor uma leitura da crítica de Leminski em paralelo à sua 

poesia, pretendemos verificar as fraturas que ocorrem entre o pensamento crítico e a realização da 

obra poética. A crítica leminskiana pode ser considerada, pois, um espaço reflexivo sobre a 

poesia e o fazer poético. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Paulo Leminski; Crítica; Ensaios. 

 

O exercício da crítica realizada por poetas é uma prática que pode ser considerada comum 

na modernidade, passando por Charles Baudelaire, Ezra Pound, T. S. Eliot, Paul Valéry, Jorge 

Luis Borges, entre outros. Muitos desses poetas realizaram crítica de sua própria poética ou de 

obras consideradas canônicas, com o ensejo de apontar um direcionamento de leitura ou mesmo 

uma reflexão. Segundo Leyla Perrone-Moisés (1998, p. 10-11), em seu livro Altas literaturas, o 

exercício da crítica literária realizada pelos escritores é um aspecto da modernidade, visa não só 

orientar o leitor, mas propor critérios de leitura, assim esse tipo de crítica confirma e cria valores. 

A atitude dos escritores em desenvolver obras de teor crítico paralelo às suas obras de 

criação é apontada por Perrone-Moisés (1998, p. 11), ao descrever que a partir do séc. XIX e XX 

os escritores passaram a sentir necessidade de buscar suas próprias razões de escrever, 

estabelecendo princípios e valores conforme a individualidade de cada autor. Desse modo: 

 

Cada vez mais livres, através do século XIX e sobretudo XX, os escritores 

sentiram a necessidade de buscar individualmente suas razões de escrever, e as 
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razões de fazê-lo de determinada maneira. Decidiram estabelecer eles mesmos 

seus princípios e valores, e passaram a desenvolver, paralelamente às obras de 

criação, extensas obras de tipo teórico e crítico (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 

11). 

 

Pensando no tipo de crítica exercida pelos escritores modernos, como apontou Perrone-

Moisés (1998), de instaurar valores e oferecer uma reflexão ao leitor, pretendemos verificar em 

qual percurso se delineia a crítica de Paulo Leminski, que aponta momentos de reflexão sobre o 

fazer poético e temas relacionados à arte e cultura, temáticas também presentes na poética do 

autor. Nesse sentido, nos interessa primeiramente verificar as fraturas que ocorrem entre o 

pensamento crítico e a realização da obra poética ou se a crítica feita por Leminski serve de 

direcionamento para a leitura e entendimento da sua poesia. 

A obra de Leminski, composta de ensaios críticos, poesias e cartas, revela uma faceta 

importante de um artista considerado múltiplo, a preocupação com a linguagem e com o seu 

direcionamento artístico seja no caminho da poesia, da prosa, da publicidade ou mesmo da 

música, além de refletir sobre o papel do poeta, do crítico e a função da poesia. 

É de interesse do poeta curitibano discutir em seus ensaios questões como cultura, a 

relação entre leitor e autor, tradução, vanguarda, pós-modernidade etc. Assuntos que refletem os 

interesses de um sujeito que busca refletir algo que a obra poética, aparentemente, não 

conseguiria responder. Assim, a crítica de ensaio se torna um instrumento eficaz de reflexão, e, 

associada à poética do autor, pode oferecer respostas às mais diversas perguntas; a exemplo do 

papel exercido pelo poeta na modernidade, a importância da tradição para os novos escritores, a 

poesia como matéria de inutilidade etc. 

O próprio Leminski (2011, p. 16-17), em ensaio intitulado ―Teses, tesões‖, também se 

preocupou em retratar o papel do poeta como crítico, observando mais atentamente o caso do 

Brasil ao afirmar que a partir do Modernismo os poetas começaram a exercer um papel mais 

reflexivo e teórico. Nesse mesmo ensaio, o autor admite que a sua necessidade de reflexão surgiu 

a partir do momento que começou a escrever poesia, ou seja, a escrita poética despertou o anseio 

de exercer uma postura crítica, de não ser o poeta ingênuo que se acomoda com o automatismo 

da escrita. Leminski se inspirou primeiramente no contexto da modernidade literária brasileira, 

considerando este um espaço valorativo que o inclinaria a reflexão.  
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Quando comecei a mostrar minha lírica em meados dos anos 1960, senti, braba, 

a necessidade de reflexão. Atrás de mim, tinha todo o exemplo da modernidade, 

de Mário aos concretos, tradição de poetas re-flexivos, re-poetas, digamos. De 

alguma forma, senti que não havia mais lugar para o bardo ingênuo e ―puro‖: o 

bardo ―puro‖ seria apenas a vítima passiva, o inocente útil de algum 

automatismo (LEMINSKI, 2011, p.17 – grifos do autor). 

 

A preocupação com o sujeito que deve adquirir uma postura crítica e individual não é uma 

concepção iniciada na modernidade, apesar de ser consolidada nesse período. É no romantismo, 

mais precisamente com os escritores alemães, que a crítica é exercida não como aspecto de 

julgamento, mas como espaço reflexivo. Entre os escritores podemos destacar os poetas Novalis, 

August e Friedrich Schlegel, que compunham o grupo de Jena, no final do século XVIII. Esse 

grupo inaugurou um modelo poético inovador, que tinha como princípio a reflexão a partir da 

forma do fragmento. 

Vale ressaltar que o fragmento não é uma concepção criada pelos alemães, trata-se de uma 

referência aos moralistas franceses e ingleses, a exemplo de La Rochefoucauld e Shaftesbury. No 

entanto, o que confere o caráter de novidade é a finalidade concedida pelo grupo de Jena. O 

fragmento, tal qual os românticos alemães o conceberam, compreende um inacabamento que faz 

parte da sua essência. O aspecto inacabado aponta para aquilo que é infinito e interminável, sendo 

uma forma de combate ao processo acabado, como aponta Victor-Pierre Stirnimann (1994, p. 

18): ―Que um fragmento persista sendo o que sempre foi: vestígio de uma forma não-realizada‖.  

Situado em uma cadeia de tensões, o fragmento desencadeia uma reflexão sobre aquilo 

que foi dito. Além de apresentar caráter espirituoso, o fragmento também é assinalado pelo 

aspecto da ironia. Para Schlegel (1994, p. 21): ―Irônico é quem percebe o paradoxo – a intuição 

do absoluto e do infinito‖. A ironia passa a definir o sujeito que é consciente da sua própria cisão. 

Os fragmentos escritos por Novalis e Schlegel e publicados na revista Athenäum, 

representam a confluência da teoria com a palavra poética e construção do conhecimento 

científico-filosófico. É a partir da ideia de fragmento que Schlegel (1994) discute a diversidade 

poética, versando a respeito da poesia romântica como universal e progressiva. A poesia 

romântica seria como o fragmento, nunca se findaria, pois sua evolução é constante, como afirma 

Schlegel (1994, p. 99): ―O gênero da poesia romântica ainda está em evolução – esta, aliás, é sua 
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verdadeira essência, estar sempre em eterno desenvolvimento, nunca acabado‖. Ainda para o 

autor, o fragmento constitui uma forma de escrita que desencadeou a obra dos antigos e 

caracteriza a obra moderna: ―Muitas obras dos antigos acabaram como fragmentos. Muitas obras 

dos modernos já nascem assim‖ (SCHLEGEL, 1994, p. 93). 

Pensando na concepção do fragmento esboçada pelos românticos alemães e associando 

isso a Leminski, podemos perceber nas cartas que trocou com o amigo Régis Bonvicino a 

característica de uma escrita fragmentária, que se revela através dos processos reflexivos do poeta 

sobre a linguagem, a poesia e o seu próprio fazer poético. Leminski compartilha e reafirma a 

mesma concepção que está contida nos ideais dos românticos de Jena – a ideia de texto 

fragmentado, como uma semente literária, um grão de pólen.  

As correspondências de Leminski para Régis podem ser caracterizadas como cartas-

poemas, ou vice-versa, uma vez que prevalece certo lirismo em meio ao discurso epistolar; além 

de abordar discussões sobre poesia, o fazer poético e a preocupação com a linguagem. É possível 

notar que entre uma carta e outra há uma interrupção, uma pausa que assinala silêncio, já que não 

há uma continuidade entre as correspondências, mas uma interrupção temporal marcada pelas 

datas de envio. 

As cartas-poemas são construídas em forma de diálogo, algumas sem pontuação, há ainda 

desenhos, esquemas e anexos, que, por sua vez, revelam um processo de experimentação com a 

linguagem poética. Todas as cartas são datilografadas, porém apresentam rasuras, acréscimos à 

mão, algumas vezes uma caligrafia de difícil leitura. Vejamos uma das cartas escritas por 

Leminski para o amigo Régis, escrita em 27/07/78, que ilustra esse processo de experimentação: 
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         (LEMINSKI, 1999, p. 73). 

 

 Leminski desempenhou o exercício da crítica escrevendo artigos para jornais e revistas. 

Parte dessa produção encontra-se publicada em livros. O primeiro, organizado pelo próprio 

Leminski, intitula-se Anseios crípticos (anseios teóricos): peripécias de um investigador dos 

sentidos no torvelinho das formas e das ideias, de 1986; há uma edição póstuma organizada por 

Alice Ruiz e Aurea Leminski, Ensaios e Anseios crípticos, de 1997, e um segundo volume, 

Anseios crípticos 2, que também havia sido organizado por Leminski, mas que só foi publicado 

em 2001. Os volumes compreendem um total de sessenta textos, sendo 37 em Anseios crípticos e 

23 em Anseios crípticos 2. Outros ensaios foram publicados na impressa local do Paraná, como 

Gazeta do povo e Correios de notícias, outros em impressa de circulação nacional, como revista 

Veja e Folha de São Paulo. Em 2001, a editora Unicamp lançou os dois livros, de 1997 e 2001, 

em volume único. 

O primeiro volume dos Ensaios e anseios crípticos aborda temas teóricos sobre literatura, 

apresentando análise de obras e autores, discussões acerca do papel do poeta, o que é poesia, o 

sentido da arte na contemporaneidade, há aqui um interesse de aliar o exercício crítico a uma 

perspectiva teórica. O segundo livro traz uma análise de escritores e músicos pelos quais 
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Leminski nutria certa paixão, e que de alguma forma estão presentes na sua poética, entre eles 

estão: Guimarães Rosa, John Lennon, Walt Whitman, Samuel Beckett, Yukio Mishima, James 

Joyce, entre outros; neste volume o autor trata de temas condizentes à tradução.  

Desse modo, o conjunto dos ensaios e anseios, publicados em livro, apresenta um 

pensamento delineado no devir e no experimentalismo com a linguagem, como se pode verificar 

na seguinte fala do poeta: ―Não me interessou mostrar apenas um estágio determinado de 

homogeneidade teórica. Preferi apresentar, no espaçotempo de um só livro, o panorama de um 

pensamento mudando. Me diverte pensar que, em vários momentos, estou brigando comigo 

mesmo‖ (LEMINSKI, 2011. p. 18). 

Leminski opta pela forma do ensaio para exercer a crítica, nesse caso, uma crítica 

assinalada pela busca de um espaço reflexivo. O ensaio, bem como o fragmento, não constitui 

uma estrutura fechada, não encerra o absoluto, prevalece, pois, a invariabilidade. Dessa maneira, 

o ato da fratura é consumado, como afirma Theodor W. Adorno (2003, p. 25) ao comentar que o 

ensaio precisa se estruturar como se pudesse ser interrompido a qualquer instante, pois se 

expressa em forma de fragmento representando a realidade também fragmentada. 

 

É inerente à forma do ensaio sua própria relativização: ele precisa se estruturar 

como se pudesse, a qualquer momento ser interrompido. O ensaio pensa em 

fragmentos, uma vez que a própria realidade é fragmentada; ele encontra sua 

unidade ao buscá-la através dessas fraturas, e não ao aplainar a realidade 

fraturada (ADORNO, 2003, p. 35). 

 

O ensaio condiz à construção de pensamento que está em frequente transformação, 

constituindo assim, a forma sine qua non para que Leminski pudesse construir e delinear o 

―panorama de um pensamento mudando‖ (Leminski, 2011, p. 18) acerca dos assuntos que fazem 

parte de seu interesse: poesia, música e cultura em geral. Além do mais, o poeta curitibano pode 

ser considerado como um experimentador não só da linguagem como de métodos. Para construir 

sua própria dicção transitou por várias estéticas como o concretismo, tropicalismo, poesia 

marginal, entre outros. Assim, sua poética é considerada um conjunto híbrido por possuir traços 

de diversas vertentes.  

O ensaísta é um experimentador, e o ensaio é a forma compõe o espírito desse sujeito 

pensante, já que pode ser considerado um gênero textual que está aberto a novas possibilidades. 
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Entretanto, isso não significa afirmar que o ensaio seja esvaído de normas e regras. Sua forma 

está prevista dentro de certos padrões formais, pode ser considerado flexível por não abolir a 

subjetividade do autor, como requer o tratado ou o artigo cientifico; seus argumentos são 

desenvolvidos a partir da experimentação, questionamento e reflexão do próprio objeto de estudo. 

Para Jayme Paviani (2009, p. 04), o ensaio é um gênero de escrita difícil, pois exige rigor formal 

ao mesmo tempo que exige do autor certo equilíbrio. Sendo assim, o ensaio requer: ―que o autor 

tenha informação cultural e maturidade intelectual. Nesse sentido, é um gênero difícil de 

elaborar, pois, a liberdade de estilo, de ritmo, de expressão exige sutileza e equilíbrio‖ 

(PAVIANI, 2009, p. 04 – grifos do autor). 

O título atribuído aos Ensaios e anseios crípticos tem o sabor do trocadilho bem ao estilo 

leminskiano, que abusou do uso das paronomásias em seus poemas. Os ensaios parecem revelar 

os anseios do escritor que, por sua vez, através de um empenho ―crítico‖ deseja abordar assuntos 

que, em sua percepção, sejam ―crípticos‖. Entretanto, ao contrário do que a qualificação de 

críptico pode sugerir, algo misterioso e oculto, na crítica de Leminski não há mistério algum, a 

linguagem é clara e objetiva, prevalecendo o estilo coloquial e parágrafos curtos, porém com 

frases impactantes e temas polêmicos. Leminski, que ansiou mais que tudo a comunicação, quer 

resgatar o público leitor por meio de uma linguagem simples, visando seus Ensaios crípticos 

tanto a um receptor comum como a um erudito, sendo o bastante que estes estejam interessados 

em questões relacionadas à cultura, literatura e poesia. 

O ensaio pode ser considerado como o gênero dos escritores que dão preferência a 

liberdade de expressão sem, contudo, abrir mão de certo rigor formal. Assim, esse gênero está em 

perfeita sintonia com a escrita crítica leminskiana, que estaria situada na tensão entre o capricho e 

o relaxo da linguagem, o capricho do conteúdo e o relaxo da forma. Vale ressaltar que esse relaxo 

não está aliado a uma postura de desleixo, mas a uma atitude criativa de quem não se vincula a 

regras e normas estruturais. O relaxo estaria, pois, relacionado à experimentação que o gênero 

ensaístico proporciona ao escritor; no caso de Leminski, permite que o autor não abdique da sua 

veia lírica mesmo que esteja escrevendo ensaios e cartas. A sua crítica imerge do pensamento 

poético, este está presente em textos de quaisquer naturezas do autor. Na abertura dos livros de 

ensaios há dois poemas de caráter metalinguístico, ―Invernáculo‖ e ―M, de memória‖, além de 
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poemas curtos que surgem na forma de epígrafes ou no corpo do texto ensaístico, como forma de 

ilustrar algum tópico abordado. 

Todavia, em se tratando de Leminski, poeta que transcende as normas em busca de sua 

própria dicção, não podemos afirmar que a sua obra criativa esteja em uníssono com a sua 

atividade crítica. Ambas não andam em um caminho paralelo e ―pacífico‖, existem fraturas que 

se situam entre a poesia e o pensamento crítico do poeta, resultado de uma tensão que corrobora 

para a criação de um produto original, marca das ―metaformoses‖ do autor.  

Uma dessas fraturas diz respeito ao haicai, poema clássico da cultura oriental japonesa. O 

haicai pode ser considerado não só como uma estrutura poética, mas como um estilo de vida. O 

poema surge como resultado da percepção do indivíduo sobre a natureza. Possui normas que são 

fixas e é o que, de certo modo, define a sua estrutura, deve ser composto de um total de dezessete 

sílabas, sendo o primeiro verso de cinco, o segundo de sete e o terceiro também de sete.  

Os temas abordados devem ser condizentes as estações, diz respeito ao kigo, ou palavra da 

estação. O kigo situa o haicai na estação do ano em que foi produzido, comumente, está 

relacionado a animais, sensações ou plantas que estão associadas ao outono, inverno, primavera e 

verão. Além disso, deve prevalecer concisão, objetividade e provisoriedade, que são garantidos 

através do tamanho do poema, composto de uma única estrofe, o que acarreta também em um 

aspecto de inacabamento, uma vez que importa dizer o máximo como mínimo de palavras. Além 

de não possuir título, o haicai também não possui rimas, é uma poesia em que abundam os 

substantivos. 

O haicai suscita uma série de imagens ao leitor que estão aliadas ao seu aspecto de 

simplicidade. Para Haroldo de Campos (1969, p. 63), o elemento visual é algo intrínseco ao 

haicai, faz parte da sua natureza, como é possível observar nos haicais de Bashô, considerado 

como um dos mestres da arte do poema oriental. Vejamos uma tradução feita por Paulo 

Franchetti e Elza Taeko Doi (2012, p. 116) de um haicai de Bashô: 

 

Que maravilha: 

Nas folhas verdes, nas folhas novas, 

Brilha o sol! 
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Bashô é uma das fontes de inspiração de Leminski, por meio da arte do mestre japonês, o 

poeta brasileiro imerge no zen e na arte do poema oriental, até escreveu uma biografia intitulada 

Bashô – a lágrima do peixe, como forma de conhecer ainda mais o mestre e sua arte de escrita 

haicai e, dessa forma, apresentá-lo ao seu público leitor com uma linguagem objetiva e simples. 

Leminski também praticou judô e se aperfeiçoou nessa arte marcial chegando a ser faixa-preta; o 

judô também pode ser considerado como um caminho ao zen. Em poema publicado no livro 

Distraídos venceremos, podemos observar como Leminski conhecia bem os preceitos da vivência 

e da arte oriental: 

 

ARTE DO CHÁ 

 

ainda ontem 

convidei um amigo 

para ficar em silêncio 

comigo 

 

ele veio 

meio a esmo 

praticamente não disse nada 

e ficou por isso mesmo (LEMINSKI, 1987, p. 32). 

 

O ritual do chá, retratado no poema acima, conhecido pelos orientais como chadô, que 

pode ser traduzido como ―caminho do chá‖, requer silêncio e quietude, a conversa deve ser a 

mínima possível, o intuito é realmente saborear o chá; é considerada uma das mais importantes 

cerimônias da cultura japonesa. Nesse intuito, o sujeito lírico do poema convida um amigo a ficar 

com ele em silêncio, contemplando apenas a companhia de ambos. O amigo aceita o convite, mas 

―meio a esmo‖, durante o chá o amigo ―praticamente não disse nada‖, o sujeito lírico deixa que a 

situação ―fique por isso mesmo‖, pois a intenção não é interromper o silêncio, mas apreciá-lo.  

Apesar de abordar uma situação da vivência oriental, o chadô, Leminski não deixa de 

empregar seu estilo humorístico, aspecto presente em toda a sua poética. Essa característica pode 

ser assinalada pela desconfiança do amigo que aceita o convite ―meio a esmo‖, convite este que 

pode ser considerado até inusitado entre os ocidentais; há ainda a disposição dos versos do poema 

no espaço branco da página, apresentando certa irregularidade e assimetria. Esse poema é um 

relato da experiência do sujeito lírico sobre o ritual do chá, ao convidar um amigo para praticar 
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um ―diálogo silencioso‖. O chadô também é considerada um caminho que serve de encontro ao 

zen. 

Em seus Ensaios e anseios crípticos, no ensaio ―Ventos ao vento: rabiscos em direção a 

uma estética‖, Leminski aborda alguns conceitos que compõe a arte poética do Japão, resgatando 

inclusive outras formas poéticas além do haicai, como o tanka, o waka e o renga. O que é 

possível verificar nesse ensaio é que o poeta demonstra ser conhecedor e estudioso não só da arte 

da japonesa, mas também dos costumes da vida oriental, como se pode verificar no seguinte 

fragmento em que comenta quais são os principais interesses da arte japonesa:  

 

Unidade de estilo, unidade de espírito, eis o que mais impressiona em todas as 

manifestaçãoes artísticas japonesas (pintura, caligrafia, teatro Nô e Kabuki, 

ikebana, haikai, arte do chá, artes marciais, arquitetura e decoração de inteiores) 

(LEMINSKI, 1997, p. 80). 

 

Contudo, o que nos chama a atenção é que Leminski, no instante em que demonstrar ser 

profundo conhecedor e estudioso da cultura oriental e de suas formas poéticas, não aplica esse 

conhecimento a sua poesia tal qual ele deve ser seguido. O maior exemplo é quando escreve seus 

haicais, o poeta subverte as normas, ―abrasileirando‖ assim a forma clássica do poema japonês.  

Sua escrita pode ser situada na tensão que reside entre o capricho, enquanto conhecedor 

da cultura japonesa e da estrutura do haicai, e o relaxo, quando utiliza desses preceitos para erigir 

sua própria expressão poética proveniente do poema tradicional japonês. Podemos inferir que 

ocorre uma fratura entre o pensamento crítico, aquilo que está explanado nos ensaios, nas cartas e 

na biografia escrita sobre Bashô, e a escrita poética, quando o poeta utiliza todo o seu 

conhecimento sobre a vivência zen e a cultura japonesa para erigir sua poesia. O próprio 

Leminski explicita isso em seu ensaio ―Ventos ao vento‖, quando afirma que os conceitos da 

cultura oriental podem servir para aprimorar a prática de qualquer artista: ―Alguns conceitos 

básicos e gerais norteiam a criação artística nipônica. Com eles, dá para montar uma espécie de 

constelação de princípios estéticos, capazes de iluminar a prática de artistas de qualquer época ou 

país‖ (LEMINSKI, 1997, p. 80). E, na verdade, é o que o próprio poeta faz, assimila os conceitos 

da cultura oriental para aprimorar sua própria prática artística. 
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Em outro ensaio, intitulado ―Bonsai: niponização e miniaturização da poesia brasileira‖, 

Leminski aborda a influência do haicai no Brasil. O autor faz uma espécie de percurso do haicai 

na poesia brasileira, apresentando um panorama que se inicia com os Modernistas da semana de 

22, passando por Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e seus ―poemas-minuto‖, Carlos 

Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Mário Quintana, Millôr Fernandes, e claro, a poesia 

concreta, da qual Leminski se declara herdeiro, além ainda da poesia marginal. Leminski absorve 

não só os aspectos do poema japonês, mas da poesia brasileira que teve influência do haicai, 

nesse sentido, declara: 

 

Haiciai é o nosso tempo, baby. Um tempo compacto, um tempo ―clip‖, um 

tempo ―bip‖, um tempo ―chips‖. 

Essas brevidades lembram aquelas árvores japonesas, as árvores ―bonsai‖, 

carvalhos criados dentro de vasos minúsculos, signos e seres vivos, produtos da 

arte e da paciência  

Explique quem puder. Os japoneses já estavam lá (LEMINSKI, 2011, p. 328). 

 

O haicai estaria, pois, em consonância com o modo de vida do homem contemporâneo, 

esse tempo ―clip, ―bip‖ e ―chips‖ apontando por Leminski em seu ensaio. O poema parece se 

adaptar perfeitamente a esse cotidiano ―compacto‖, poemas breves, que contém elevada 

significação com apenas o mínimo de linguagem. Esse aspecto conciso do haicai será muito 

utilizado por Leminski em toda a sua poética, e é condizente com a sua ginga de ―samurai-

malandro‖, como apontou Perrone-Moisés (2000, p. 235), ao afirmar que os poemas parecem 

surgir de um golpe ou de uma ginga certeira, e, quando menos se espera, o poema já está ali a nos 

pegar de surpresa.  

Os haicais escritos por Leminski nem sempre seguem o esquema estrófico de três versos e 

de dezessete sílabas. Entretanto, o poeta mantém aspectos como a brevidade, acrescentando aos 

versos uma boa dose de humor e ironia, além de explorar o caráter inacabado do poema, o que 

lhe concede um aspecto de simplicidade. Vejamos um haicai: 

 

duas folhas na sandália  

o outono  

também quer andar  

(LEMINSKI, 1983, p. 99). 
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Podemos perceber que o poema supracitado é composto de uma única estrofe com três 

versos, forma típica haicai, não há títulos nem sinais de pontuação, prevalecendo certa liberdade 

de leitura. O tema abordado é o outono, também condizente com a temática requerida pelo poema 

oriental.  

Não há um eu confidencial ou autoral. Trata-se de um recorte de uma cena cotidiana que 

expressa uma estação do ano. Essa cena pode ser considerada metonímica, aspecto típico dos 

ideogramas, uma vez que a associação das folhas ao objeto sandália e ao verbo andar, estão 

relacionados à chegada do outono, estação em que ocorre a queda das folhas das árvores. 

Há no poema duas imagens justapostas de ideias que se opõe: ―duas folhas na sandália/ o 

outono também quer andar‖; sabemos que o outono não anda, não pratica uma ação é um 

fenômeno natural, mas isso se torna plausível no poema porque o elemento outono é 

personificado, pratica uma ação que é humana: ―também quer andar‖. Desse modo, as duas 

folhas estão relacionadas ao elemento outono e sandália ao verbo andar, o que possibilita inferir 

essa personificação do outono. Esse haicai também pode ser considerado como a anunciação da 

chegada do outono que pede passagem: ―também quer andar‖.  

Os últimos versos, ―o outono/ também quer andar‖, que surgem com certa dose de humor, 

podem ser considerados como uma ―sacada‖ do poeta. O sujeito lírico faz um recorte de uma 

cena banal e cotidiana, resultado da sua observação zen sobre a natureza, revelando assim um 

instante poético de contemplação. Temos dois versos conjugados – os primeiros – que mantem 

uma relação harmônica com o terceiro, produzindo, portanto, uma relação fundamental entre eles, 

é o que faz surgir a imagem do poema, seu caráter pictórico, a imagem personificada do outono. 

Não há aqui nenhuma categoria lógica de pensamento com relação a esta estação do ano, o que 

prevalece é o aspecto lúdico. O haicai produz uma imagem visual, a do outono andando sobre 

sandálias, e essa revelação pode surpreender e divertir o leitor. 

Nem todos os haicais de Leminski têm temáticas relacionadas as estações do ano, alguns 

tratam de questões filosóficas e ontológicas. Nesse tipo de haicai, apesar de não obedecer a 

temática e a estrutura, o poeta continua mantendo a brevidade e o aspecto inacabado do poema, 

abordando de maneira singela um tema que pode ter um enfoque complexo. Vejamos os 

exemplos a seguir: 
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no espelho 

 de relance 

a cor do sonho 

 de ontem (LEMINSKI, 1983, p. 102). 

 

E 

 

casa com cachorro brabo 

meu anjo da guarda 

      abana o rabo (LEMINSKI, 1983, p. 102). 

 

Esses poemas já não contemplam aspectos da natureza. O primeiro diz respeito ao ser e a 

sua existência, apresentado por um viés filosófico que traz à tona a disposição afetiva do sujeito 

lírico. Já o segundo, tem a rima e o humor como elemento essencial para o funcionamento do 

poema, o poeta retrata uma situação que pode ser considerada comum no dia a dia, extraindo dela 

um aspecto lúdico.  

Ao ler esses haicais, é possível verificar que eles não possuem relação com a tradição da 

escola de Bashô, devido a métrica e a temática empregadas. A rima seria a mola propulsora do 

poema, ao proporcionar uma reviravolta no verso final, a ―sacada‖ do poeta. Para Franchetti 

(2010, p. 69-70) os haicais de Leminski não se aproximam da tradição japonesa, por não haver 

notação sensorial e simbolismo subjetivo:  

 

A hipótese mais favorável ao poeta seria a de que o ―tom‖ predominante, tanto 

nos tercetos quanto nos demais poemas breves e epigramáticos, se pudesse 

definir como o tom do haicai. Este, porém, reside principalmente segundo as 

referências caras a Leminski (Blyth, Suzuki, Watts), numa atitude de linguagem 

e disposição afetiva, quais sejam a notação objetiva e a generosidade inclusiva 

face aos seres do mundo. De modo que, se quisermos designar com a palavra 

―haicai‖ o tom geral da poesia de Leminski (especialmente o de um conjunto de 

tercetos), não há como apoiar essa decisão na escola de Bashô, nos divulgadores 

do zen no Ocidente, ou no uso internacional da denominação (FRANCHETTI, 

2010, p. 70). 

 

Nesse sentido, como pontuar em poemas desse viés os aspectos da poesia tradicional 

japonesa? Ou mesmo, como reconhecer na poética de Leminski as características do haicai 

apontadas no ensaio ―Ventos ao vento‖? É possível assinalar aqui que há uma fratura entre o que 

Leminski define na sua escrita crítica e o que realiza na sua prática poética. Tal fratura ocasiona 
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em uma tensão na realização da sua poesia, mas claro que se trata de uma tensão criativa, pois 

possibilita que o poeta defina o seu próprio estilo de escrita. No que diz respeito ao interesse de 

Leminski pelo haicai e cultura japonesa, Franchetti (2010, p. 65) afirma: ―Leminski não se 

interessou pelo haicai apenas enquanto estrutura ideogramática. Pelo contrário, dedicou especial 

atenção à especificidade cultural e à história dos conceitos estéticos japoneses‖. 

Contudo, o fato de Leminski não empregar a estrutura típica do poema japonês ao 

escrever seus próprios haicais, não significa que ele não conheça ou não domine a forma. Ocorre 

por parte do poeta uma apropriação do haicai, uma vez que por ser exímio conhecedor dessa arte, 

torna-se possível transcender suas regras e normas; assim cria um produto que é resultado de sua 

irreverência poética, incluindo aos poemas humor e cenas que não estejam associadas as estações 

do ano, mas a banalidades da vivência humana permeadas por questões filosóficas e ontológicas, 

e é esta forma que está em perfeita harmonia com o estilo poético leminskiano. Conforme 

Franchetti (2010, p. 71): ―Essa é a matriz formal do haicai de Leminski: um terceto em versos de 

medida livre, dominado pelo humor, construído sobre uma ―sacada‖ que se apoia na rima 

imprevista entre os versos ímpares‖.  

Ao analisar os ensaios críticos de Leminski é possível mapear as ―metaformoses‖/ 

transformações pelas quais o seu pensamento crítico é alinhavado. O haicai é, pois, apenas um 

exemplo da transformação pela qual o pensamento e a escrita leminskiana está delineada, sendo 

um exemplo da construção de um ―pensamento mudando‖. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo propor um panorama geral do estado da arte do Rap no 

Brasil, assumindo que as músicas-textos produzidas pelos Racionais MC‘s sejam exemplares 

desse cenário. Essas músicas-texto são entendidas como uma forma de Literatura Afro-brasileira 

como prevê a proposta de Eduardo de Assis Duarte (2008), que considera essa literatura um 

conceito em construção, descartando fatores extraliterários e colocando em evidência algumas 

constantes discursivas que têm sido usadas como critérios de caracterização. Dentre essas 

constantes discursivas, destacam-se a temática – o texto literário tem o negro como principal 

tema, resgata a história do povo negro na diáspora passando pela escravidão e indo até a 

glorificação de seus heróis, abarcando tradições culturais ou religiosas transportadas para o Brasil 

e dramas vividos na modernidade brasileira; a autoria - sendo o autor afro-brasileiro e levando em 

consideração o sentido da expressão e as individualidades surgidas no processo miscigenador, 

compreendendo como condição discursiva integrada na materialidade da construção literária e 

não como um fator extraliterário como a cor da pele ou condição social; o ponto de vista - não 

basta ser negro ou utilizar-se do tema, é preciso ter uma visão de mundo identificada ao conjunto 

de questões e problemáticas da vida dessa população; a linguagem - se constitui em discursos 

específicos, com novos ritmos, significados e vocabulários provenientes das práticas linguísticas 

da África e inseridos em curso no Brasil pelo processo transcultural e, finalmente, o público leitor 

afrodescendente como fator propositado próprio dessa literatura que a diferencia do projeto que 

norteia a literatura brasileira em geral. Duarte (2008), ainda destaca que estes elementos isolados 

são insuficientes e não propiciam o pertencimento à Literatura Afro-Brasileira, eles devem estar 

relacionados. Então, para afirmar que as músicas-textos dos Racionais MC‘s pertencem ao 

conjunto da Literatura Afro-Brasileira, apontaremos a presença dos critérios acima elencados em 

sua composição. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura afro-brasileira; Rap; Racionais MC´s.  

 

Introdução  

Neste trabalho propomos uma análise das músicas-textos4 produzidas pelos Racionais 

MC´s como forma de Literatura Afro-brasileira. Para isso, verificaremos se há na música Beco 

sem Saída do disco Holocausto Urbano (1990) dos Racionais MC´s a presença das constantes 

                                                           
4
Eu achei por bem denominar as músicas dos Racionais MC´s como músicas-textos, porque o rap é de cunho 

testemunhal, em que o rapper aparece como narrador das experiências de violência cotidianas da comunidade da 

qual ele pertence. Por isso, alegamos que a produção dos Racionais MC‘s seja, ao mesmo tempo, uma forma de 

registro identitário e de registro da experiência de violência. Assim, insistimos na força do rap enquanto texto que, 

auxilia na investigação e sistematização da constituição da identidade negra mobilizada pelo grupo. 
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discursivas apontadas por Duarte (2008). Dentre essas constantes discursivas, destacam-se: a 

temática (o negro aparece como principal tema do texto literário); a autoria (o autor 

necessariamente será afro-brasileiro); o ponto de vista (é preciso ter uma visão de mundo 

identificada ao conjunto de questões e problemáticas da vida dessa população); a linguagem 

(constitui-se em discursos específicos, com novos ritmos, significados e vocabulários, 

provenientes das práticas linguísticas de África e inseridos em curso no Brasil pelo processo de 

transculturação); e, por fim, o público leitor alvo (interlocutor afrodescendente, como fator de 

intencionalidade próprio dessa literatura, o que a diferenciaria do projeto que norteia a literatura 

brasileira em geral). 

Analisaremos na produção dos Racionais MC´s indicada acima a problemática do que é 

ser negro, de assumir-se nessa posição e, ao assumir, que lugar o negro ocupa em relação à 

comunidade a qual ele pertence. Além disso, pensaremos também a relação afrodescendente e o 

pertencimento nacional na contemporaneidade. 

 

O movimento Hip Hop  

De acordo com Andrade (1999), o rap é um dos elementos artísticos do movimento 

juvenil Hip Hop. Por sua vez, é um movimento social dos jovens excluídos, a maioria negra, 

surgida em meados dos anos 1970 nos EUA, nos guetos de Nova York.    

O termo Hip Hop, nasce a partir de ações para conter as inúmeras guerras e disputas entre 

gangues que atormentavam a periferia de Nova York, tendo como proposta principal a paz. ―Ele 

foi criado e continua com o mesmo propósito: canalizar energias que poderiam estar voltadas à 

criminalidade centralizando-as na produção artística‖. (ANDRADE, 1999, p.86)  

Dentro do movimento Hip Hop, encontramos o rap, que é uma música de origem 

jamaicana, a partir da qual as pessoas tentam superar a crise social, fatos como o desemprego, as 

dificuldades escolares, a violência policial e racial denunciando a perseguição e a marginalização 

e, principalmente, investem na autoestima. Dentre os ideais dessa cultura pode-se destacar: criar 

o estímulo afirmativo para a juventude negra, denunciar a exclusão cultural e econômica do 

mundo dos brancos e a necessidade de transformar sua própria realidade por meio da 

conscientização coletiva. 
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O Hip Hop engloba várias manifestações artísticas, produzidas a partir de diferentes 

elementos e estruturas, como os MC‘s (mestres de cerimônia), os Dj‘s (disc-jóqueis), a dança, 

que é conhecida como break, a pintura, representada pelo grafite; porém, é a música, o rap, que é 

o instrumento de maior poder e valorização.  

 

Alguém pode apreciar um movimento de dança do break ou observar uma 

grafitagem, mas ninguém resiste à observação demasiada do rap. Pode-se até 

não gostar desse estilo musical, mas ele jamais é ignorado e é exatamente o que 

os hip hoppers e quaisquer outros membros de movimentos juvenis almejam – 

querem ter visibilidade e poder de voz – isso basta para confortar a identidade 

juvenil desses atores sociais (ANDRADE, 1999, p. 87). 

 

No Brasil, o Hip Hop surgiu no início da década de 1980 em São Paulo, através do break 

(dança), sendo posteriormente, divulgado nos bailes e nas lojas específicas de música negra, 

tendo como um de seus pioneiros Nelson Triunfo que, segundo Andrade (1999), é conhecido 

como ―guru‖ do Hip Hop. O grafite chegou simultaneamente com o break e em meados dos anos 

1980 chegou o rap. Grupos de hip hoppers interessados por este ritmo musical e identificados 

com o movimento juvenil, ―nascido na periferia e cuja força se concentra na música de origem 

negra, passaram a pesquisa-lo difundindo-o no país‖ (ANDRADE, 1999, p. 88).  Assim, surgiram 

os grupos de rap do movimento Hip Hop, estando hoje entre os mais conhecidos Thayde, Dj 

Hum e Racionais MC´s ―pertencentes a esse momento histórico de introdução, consolidação e 

proliferação dos ideais‖ (ANDRADE, 1999, p. 88).     

Com o amadurecimento da consciência do movimento social juvenil, na década de 1990, 

na capital paulistana, membros do movimento fundaram o MH2O – Movimento Hip Hop 

Organizado. Andrade (1999), afirma que este tipo de organização aconteceu simultaneamente em 

outros bairros da capital e também em outros municípios. Esse tipo de organização possibilitou a 

articulação de vários grupos de rap e a essa organização o movimento nomeou posse.  

 

O MH2O-SP foi criado por uma iniciativa do produtor musical Milton Sales 

com o objetivo de organizar os grupos de break. O que motivou a criar o MH2O 

foi a possibilidade de fazer uma revolução cultural no país. ‗A ideia principal foi 

fazer do MH2O um movimento político através da música‘. O MH2O-SP 

também contribuiu para o início da formação das posses, característica marcante 

da nova escola, ou seja, a geração que aderiu ao movimento hip hop quando ele 
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já tinha um pano de fundo social (ROCHA, DOMENICH, CASSEANO, 2001, 

p. 52-53).  

  

 Tratamos até aqui, sobre o objetivo do nosso trabalho que é analisar a produção dos 

Racionais MC´s como forma de Literatura Afro-brasileira a partir dos pressupostos de Duarte 

(2008), a história do movimento Hip Hop e o que é rap. Agora, conheceremos o grupo Racionais 

MC´s do qual analisaremos sua música-texto Beco sem Saída (1990). Este grupo, sob a 

influência, do produtor musical Milton Salles (CONTIER, 2005) e sócio do grupo até 1995, 

―admitia que a música é uma arma e está em todos os lugares. Se ela tem esse poder de mover 

esse sistema, ela tem também o poder de elucidar‖. (CONTIER, 2005, p.?) 

 Os Racionais MC´s é um grupo de rap paulistano que surge no final dos anos 1980, sendo 

um dos pioneiros no cenário nacional desse gênero/estilo musical e é composto por: Mano 

Brown, Edy Rock e Ice Blue que são os rappers, e KL Jay que é o DJ.  

 

Inicialmente, esse grupo era constituído por Mano Brown e Ice Blue chamado de 

B.B.Boys. Residiam na periferia da zona sul da cidade de São Paulo e, 

posteriormente, juntaram-se a esse grupo a dupla KL Jay e Edy Rock oriundos 

da zona norte (CONTIER, 2005, p.?). 

 

Podemos dizer que a produção dos Racionais MC‘s pode ser dividida em três fases e que 

a partir das letras, verificamos a transformação, ao longo do tempo, da concepção de identidade 

negra manipulada pelo grupo: 

 

a primeira fase entre os anos de 1989 até 1996, com a produção de discos como, 

por exemplo, Holocausto Urbano (1990) e Raio X do Brasil (1993), nos quais a 

tônica ou a principal preocupação do rapper-narrador é o estabelecimento ou o 

despertar de uma consciência positiva ou afirmativa de valores autenticamente 

negros; na segunda fase, marcada ou definida pelo disco Sobrevivendo no 

Inferno (1997) tem-se uma transformação no discurso do rapper-narrador, afim 

de conduzir o seu interlocutor para a constatação da impossibilidade de 

desconsideração da condição mestiça do afro-descendente brasileiro e da 

condição de pobreza que faz com que os Cinqüenta mil manos evocados por 

Mano Brown não sejam mais somente os negros, mas também pobres; e, 

finalmente, uma terceira fase, na qual o rapper-narrador tem plena consciência 

de sua condição mestiça, da impossibilidade de sua existência sem considerar 

que as semelhanças e as diferenças existentes entre os afro-descendentes e os 

não afro-descendentes não são exatamente distinções que impossibilitam o 

contato‖ (VIANNA, 2008, p. 13). 

 



 
 

 82 

Tendo em vista que analisaremos a música-texto Beco sem Saída do disco Holocausto 

Urbano (1990), o que nos interessa é a primeira fase da produção dos Racionais MC´s, em que 

eles impressionaram de imediato a opinião pública com a realidade de suas letras nas quais 

narram a vida de quem é negro e pobre no Brasil. O discurso dos rappers nesta primeira fase tem 

a preocupação de denunciar o racismo e o sistema capitalista opressor que patrocina a miséria que 

está automaticamente ligada com a violência e o crime. 

 

O pertencimento da produção dos Racionais MC´s como forma de literatura afro-brasileira  

Para que as músicas-textos dos Racionais MC´s sejam pertencentes à Literatura Afro-

brasileira é preciso que encontremos nas letras as constantes discursivas apontadas por Duarte 

(2008), como a temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público leitor, destacando 

que estes elementos isolados são insuficientes e não propiciam o pertencimento à Literatura Afro-

Brasileira, assim como entendido pelo autor, eles devem estar relacionados.  

Bhabha (1998) discute a concepção de nação moderna, e propõe uma teoria de 

territorialização para compreender a construção de novas territorialidades via diásporas. 

Entendemos que diáspora refere-se a situações em que o indivíduo elabora sua identidade pessoal 

com base no sentimento de estar dividido entre duas fidelidades contraditórias, a de sua terra de 

origem e do lugar onde vive atualmente, onde constrói sua inserção social entendida como a 

questão do pertencimento indentitário simultâneo a ―dois mundos‖, o deixado e o encontrado. O 

autor sugere como proposta geográfica, a "localidade da cultura", onde nativos e estrangeiros 

(migrantes) se encontram dentro do estado Nação, nos guetos, nos cafés, nos novos costumes, na 

língua do outro, ou seja, em locais que agregam um misto de diferenças que compreendem uma 

nação. Deste modo travam-se nessas territorialidades lutas entre identidades e/ou diferenças 

culturais, as que tentam emergir e as que desejam se impor. Assim, tanto os afrodescendentes 

refugiados que chegam ao Brasil em busca de condições melhores de vida tanto a população 

afrodescendente nascida no país que tentam emergir, são marginalizados e excluídos dos grandes 

centros pela população branca que se impõe e tornam-se moradores da periferia estando sempre à 

margem da população e que são representados na produção dos Racionais MC´s. 
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De acordo com a primeira fase de produção dos Racionais MC´s, ressaltamos que são 

textos construídos em torno da denúncia de situações de discriminação racial, social e geográfica, 

da vitimização pela violência policial, da condição de miséria e abandono.  

 

Às vezes eu paro e reparo, fico a pensar/ qual seria meu destino senão cantar/ um 

rejeitado, perdido no mundo, é um bom exemplo/ irei fundo no assunto, fique 

atento/ A sarjeta é um lar não muito confortável/ O cheiro é ruim, 

insuportável/ O viaduto é o reduto nas noites de frio/ onde muitos dormem, 

e outros morrem, ouviu?/ São chamados de indigentes pela sociedade/ A 

maioria negros, já não é segredo, nem novidade/ Vivem como ratos 

jogados,/ homens, mulheres, crianças,/ Vítimas de uma ingrata herança/ A 

esperança é a primeira que morre/ E sobrevive a cada dia a certeza da eterna 

miséria/ O que se espera de um país decadente/ onde o sistema é duro, cruel, 

intransigente / Beco sem saída! (RACIONAIS MC´S, 1990). 

 

O rapper representa na música a população refugiada afrodescendente que foi 

marginalizada desde os primórdios da migração africana que veio para o Brasil sem condições 

humanas na época da escravidão, que foi abolida, mas a população não deixou de ser 

marginalizada. Refugiar-se é de fato, emigrar para um país estrangeiro por motivo de perseguição 

política, religiosa ou étnica, retirando-se para um lugar considerado seguro. Estes sujeitos são 

trazidos para o ―novo‖ território, neste caso o Brasil e se observa uma união desses povos 

(migrantes e refugiados) que estão sempre à margem da população recolhendo tanto elementos de 

seu passado como elementos encontrados no novo ambiente. Os afrodescendentes estão 

historicamente relegados à comunidade por causa da sua cultura, e por serem assim sentem-se 

que não pertencem ao universo simbólico da nacionalidade brasileira porque vivem em um 

espaço desprovido de possibilidades para o exercício desse vínculo nacional, assim, buscam 

nesse novo ambiente sua própria natureza por meio de encontros entre indivíduos que dividem as 

mesmas histórias e costumes e estes se encontram na periferia, lugar onde vivem, o que mobiliza 

o pertencimento à área geográfica ocupada pelos afrodescendentes que organizados em torno do 

Movimento Hip Hop, vão preconizar o pertencimento às suas periferias.  

 

A pertença ao universo simbólico que a nacionalidade brasileira representa é 

muito frágil para esses jovens, que vivem em um espaço desprovido de 

possibilidades para o exercício desse vínculo nacional. Diante dessa 

impossibilidade, o jovem afrodescendente ligado ao Movimento vai priorizar, no 

exercício de mobilização dos fundamentos do Hip Hop, o despertar de outro tipo 
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de sentimento de pertença, a pertença ao bairro e não mais propriamente à nação 

(VIANNA, 2011, p. 124). 

 

A música Beco sem Saída (1990), talvez seja o primeiro rap brasileiro a citar o Hip Hop 

como agente transformador da periferia, tema muito batido atualmente e o rapper aborda essa 

questão na música quando pergunta qual seria seu destino senão cantar, talvez fosse um bandido 

e faria da prisão seu lar ou faria do viaduto sua casa e seria visto como mais um indigente pela 

sociedade, o que é realidade de muitos negros que moram nas favelas e são marginalizados e, 

ainda mais, por serem vítimas de uma ingrata herança, ou seja, por simplesmente serem 

afrodescendentes. O rapper afirma que a culpa de tudo isso é do sistema que é duro, cruel, 

intransigente; mas esse sistema não é assim para todos e sim para os negros, o que não é 

novidade. Este sistema se alimenta dessa situação para perpetuar a dominação sobre as 

populações periféricas e a submissão destas ao poder econômico.  

Por isso que o intuito de ter um público alvo afrodescendente e fazer com que a leitura e o 

conhecimento cheguem até este público é importante para que eles possam sair da situação 

representada na música de indigentes, para que possam sair da miséria tanto econômica como 

intelectual, como afirma Duarte (2008), com a reflexão de Ezequiel Teodoro da Silva (1980) 

sobre a ―crise de leitura‖ que é alimentada por uma lei dura assim como o sistema, e restringe a 

leitura somente à elite; o povo deve ser mantido longe dos livros. Tudo isso, porque livros bem 

selecionados e lidos estimulam a crítica, a contestação e a transformação, o que coloca em risco a 

estrutura social vigente. 

A música relata que os negros vivem no abandono como ratos e diz ser consequência de 

uma ingrata herança. Sobre este fato, podemos discutir a questão dos migrantes e o ato de migrar, 

porque não se trata apenas de uma transposição de território, mas sim de cultura como costumes, 

línguas e tradições históricas para o novo território que faz surgir uma nova estrutura social. A 

periferia é o novo lugar de encontro onde se reúnem sujeitos que recolhem tanto elementos do 

seu passado, as memórias de uma cultura desenraizada, como elementos do novo ambiente. De 

acordo com Duarte (2008), a temática da literatura afro-brasileira resgata a história do povo negro 

na diáspora passando pela escravidão e indo até a glorificação de seus heróis, abarcando tradições 

culturais ou religiosas transportadas para o Brasil até dramas vividos na modernidade brasileira e 
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este novo território caracteriza-se como ponto de encontro do diaspórico, materializando assim a 

nação moderna pós-colonial que Bhabha (1998) define como ―local da cultura‖ onde existe o 

real, o político e o simbólico, mas sendo esta uma situação cheia de contradições, porque os 

povos das diásporas sempre estão à margem da nação dominante que é vista e discursada por 

muitos, como algo unitário, homogêneo, mas estas localidades e diferentes culturas em contato 

pressupõem o desenraizamento e o apego à particularidade. Assim que, os dramas vividos na 

modernidade brasileira especificamente na periferia são representados na música Beco sem Saída 

(1990).  

Além disso, a produção dos Racionais MC´s é de cunho testemunhal e o rapper desde o 

início desta composição questiona qual seria seu destino se ele não fosse cantor, apresentando a 

música como uma espécie de caminho para escapar de um destino que ele julga socialmente 

determinado, como o abandono ou a criminalidade e por isso um ―beco sem saída‖.  

Mas muitos não progridem na verdade porque assim não querem/ Ficam inertes, 

não se movem, não se mexem/ Sabe por que se sujeitaram a essa situação?/ não 

pergunte pra mim, tire você a conclusão/ Talvez a base disso tudo esteja em 

vocês mesmos/ E a consequência é o descrédito de nós negros/ Por culpa de 

você, que não se valoriza/ Eu digo a verdade, você me ironiza/ A conclusão da 

sociedade é a mesma/ que, com frieza, não analisa, generaliza/ e só critica, o 

quadro não se altera e você/ ainda espera que o dia de amanhã será bem melhor/ 

Você é manipulado, se finge de cego/ Agir desse modo, acha que é o mais certo/ 

Fica perdida a pergunta, de quem é a culpa do poder, da mídia, minha ou sua?/ 

As ruas refletem a face oculta/ de um poema falso, que sobrevive às nossas 

custas/ A burguesia, conhecida como classe nobre/ tem nojo e odeia a todos 

nós, negros pobres/ Por outro lado, adoram nossa pobreza/ pois é dela que é 

feita sua maldita riqueza/ Beco sem saída! (RACIONAIS MC´S, 1990). 

 

Nesta primeira fase da produção dos Racionais MC´s, podemos observar um enunciador 

que culpa e se sente culpado pela situação da população afrodescendente e por isso, se sente 

responsável e responsabiliza os demais como, se tivessem o poder de controlar a situação, porque 

pensam serem eles o problema, mas não é assim, pois são recebidos por um sistema que o rapper 

diz ser duro e se eles mudam, mas o sistema não, eles continuarão sendo marginalizados. Essa 

situação é representada na música quando o enunciador deseja para sua comunidade a valorização 

do negro. O rapper ao identificar e representar na letra que alguns não progridem porque não 

querem e se sujeitam à situação antes descrita de abando, pobreza ou criminalidade, tenta fazer 
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com que a comunidade afrodescendente se valorize e diz estar falando a verdade, mas é ironizado 

e como consequência tem-se a conclusão da sociedade que é sempre a mesma e mesmo assim 

esse negro espera que o dia de amanhã seja melhor, sendo manipulado pela sociedade branca e se 

fingindo de cego, acredita estar certo. Mas, o rapper fazendo esta crítica ao negro submisso, 

afirma que esta atitude é ruim porque a realidade não muda o quadro não se altera e julga o 

afrodescente por não aderir à concepção positiva de orgulho negro, por não se valorizar, por jogar 

no time contrário se fingindo de cego e deixando ser seduzido pelo universo do branco que odeia 

os negros, mas que adora sua pobreza porque é dela que é feita sua riqueza. 

A interação entre os dois grupos raciais, brancos e afrodescendentes, é inevitável e 

vitimizou o sujeito afrodescendente. Neste sentido, o rapper representa a população 

afrodescendente que se sente marginalizada pelo branco e por isso vê a questão do pertencimento 

nacional como algo impossível, mas que, a partir da experiência do Movimento Hip Hop, as 

relações de pertencimento à área geográfica ocupada poderiam se dar. 

 

- É, meu mano KL Jay. O poder mente, ilude, e domina a maioria da população, 

carente da educação e cultura. E é dessa forma que eles querem que se proceda. 

Não é verdade?  

- É, pode crê ! (RACIONAIS MC´S, 1990). 

 

Em um diálogo entre Edy Rock e KL Jay, o primeiro diz que o poder mente, ilude, e 

domina a maioria da população, carente da educação e cultura e afirma que é dessa forma que 

eles querem que se proceda e o segundo confirma sua afirmação. Desde 1980 até os anos 2000 há 

um cenário que corrobora o discurso dos rappers, mas com as mudanças que vem ocorrendo, este 

cenário começa a mudar com a Lei 10.639 que alterou a LDB (lei 9.394/96) em 2003 para incluir 

no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-

brasileira e no ano de 2008, a Lei 11.645 alterou novamente a LDB para incluir no currículo a 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos povos indígenas. Assim, a legislação passou a 

exigir a incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e 

cultura afro-brasileira e indígena, além dos movimentos de inclusão das minorias sendo o Hip 

Hop um deles.  
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Nascem, crescem, morrem, passam despercebidos/ E a saída é esta vida bandida 

que levam roubando,/ matando, morrendo, entre si se acabando/ Ei mano, dê-nos 

ouvidos!/ Os poderosos ignoram os direitos iguais/ Desprezam e dizem que 

vivam com os mendigos a mais/ Não sou um mártir que um dia irá te salvar/ No 

momento certo, você pode se condenar/ Não jogamos a culpa em quem não tem 

culpa/ Só falamos a verdade e a nossa parte você sabe de cór/ Atravesse essa 

muralha imaginária/ em sua cabeça, sem ter medo de falhas/ Se 

conseguiram derrubar uma muralha real, de pedra/ você pode conseguir 

derrubar esta/ Leia, ouça, escute, ache certo ou errado / mas meu amigo, não 

fique parado/ Isso tudo vai ser apenas um grito solitário/ Em um porão fechado, 

tome cuidado,/ não esqueça o grande ditado:/ Cada um por si!/ Siga 

concordando com tudo que eu digo (normal)/ Pois pra você parece mais um 

artigo (jornal)/ Esse é o meu ponto de vista, não sou um moralista/ deixe de ser 

egoísta, meu camarada, persista,/ É só uma questão: será que você é capaz de 

lutar?/ É difícil, mas não custa nada tentar (RACIONAIS MC´S, 1990). 

 

 Já no fim desta composição, os rappers propõem um encaminhamento para o caos social 

que circunda a periferia, eles alertam para que os afrodescendentes não se subestimem que o rap 

é apenas um grito inicial e solitário, mas que seus ecos promovem aos poucos a coerência 

extraordinária entre o dizer e as ações através dos movimentos sociais puxados pelas produções 

culturais de valorização do negro, e se conseguiram derrubar a muralha real de pedra, fazendo 

menção à muralha de Berlim, eles também são capazes de derrubar essa muralha imaginária em 

suas cabeças, criada pela experiência da escravização e da desqualificação da presença negra, 

sem ter medo de falhas. Os rappers se apresentam como porta-vozes da periferia e mostram em 

suas produções um socioleto que se constitui em um dos principais referentes identitários da 

comunidade como, ―mano‖ e ―pode crê‖ presentes na música analisada e através da música 

apresentam também a resistência às formas hegemônicas impostas pela alta sociedade em que os 

poderosos ignoram os direitos iguais. 

Por fim, o rap para os afrodescendentes que vivem na periferia e são representados pelo 

grupo Racionais MC´s na primeira fase de sua produção funciona como meio de transformação 

social, representa a ampliação das vozes e dos anseios individuais, é um canal de veiculação de 

mensagens em favor da autoestima, da valorização do negro, da sua comunidade, dos seus 

valores e da sua cultura. 
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Considerações finais  

Este artigo teve como intuito, analisar a música Beco sem Saída do disco Holocausto 

Urbano (1990) dos Racionais MC´s, um grupo de rap paulistano e um dos mais famosos do 

Brasil, como produção pertencente à Literatura Afro-brasileira e a partir da nossa análise pode-se 

afirmar que esta produção é pertencente a essa literatura, pois, segundo os pressupostos expostos 

por Bhabha (1998) o rap está repleto de sentimentos de pertencimento aos fragmentos de cultura 

africana que desde os primórdios vieram para o Brasil em busca de condições melhores de vida, 

mas foram sujeitados à escravidão e desde então lutam para que o dia de amanhã seja melhor, 

para que deixem de ser marginalizados e ganhem voz. Estes sentimentos compõe a cultura afro-

brasileira que acompanha a vivência cotidiana dos moradores da periferia representada na música 

Beco sem Saída (1990) e que também é um dos pressupostos apontados por Duarte (2008) como 

a temática que no rap estabelece uma ligação com a experiência de violência vivida pelos 

escravos no cativeiro com a realidade dos afrosdescendentes na atualidade, relacionando o 

cativeiro com a prisão que é relatada na música ―A sarjeta é um lar não muito confortável/ O 

cheiro é ruim, insuportável‖, a dor e a luta contra esta realidade. Assim, une a temporalidade 

passada e o momento contemporâneo da vida dos afrodescendentes da periferia,  

 

Se considerarmos que o escravo africano é alguém que entra forçosamente na 

constituição do panorama étnico-racial brasileiro e que é sistemática e 

violentamente destituído de sua condição de humanidade, de sua cultura e, por 

assim dizer, de sua identidade nesse momento histórico, associar a experiência 

de violência contemporânea ao sofrimento e à dor do cativeiro é oferecer 

verdade e profundidade ao relato do rapper (VIANNA, 2009, p. 25). 

 

 É preciso destacar ainda que os pressupostos apontados por Duarte (2008) estão 

relacionados na produção dos Racionais MC´s e, por isso pode ser incluída na Literatura Afro-

Brasileira, visto que as músicas-textos são escritas e interpretadas por afrodescendentes 

integrantes do grupo, que retratam seu dia a dia, sua realidade e sua cultura para seu público-alvo 

também afrodescendente que moram na periferia.   
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Resumo: O trabalho aqui apresentado é fruto de pesquisa de campo, coleta de dados e sequência 

didática e teve por objetivos testar as potencialidades e limites da Teoria Semiótica da Escola de 

Paris e a linguagem sincrética como instrumentos de abertura e ampliação da percepção do 

sentido no interior do texto, investigar de que forma acontece o processo de interpretação no 

corpus estudado; discutir, através dos textos como se constrói o sentido no interior do texto e 

contribuir com a prática pedagógica sobre o ensino da leitura, interpretação e escrita. Desta 

forma, após a exposição do texto verbal musicalizado de Gilberto Gil, ―A Novidade‖, sucesso 

também na voz dos Paralamas do Sucesso, a um grupo de 13 educandos do Ensino Fundamental, 

9° Ano B, da Escola Municipal Parque São Carlos de Três Lagoas/MS, solicitamos que fizessem 

sua interpretação. Recolhemos as redações e numa sessão didática apresentamos, por uma 

questão de tempo e espaço disponibilizados na Escola para a atividade, dois dos três níveis de 

leituras possíveis de um texto, com ilustrações quanto a sua aplicabilidade. Em seguida, pedimos 

que fizessem a reescrita de seu texto, agora, com algum conhecimento sobre a teoria.  Esta 

comunicação descreve, portanto, os resultados parciais desta pesquisa cujo embasamento teórico 

tem inspiração na semiótica de Algirdas Julien Greimas e seus seguidores.  

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de campo; Semiótica francesa; Interpretação; Produção; 

Sentido.  

 

Introdução 

 O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados de um trabalho realizado a 

partir da inquietação que temos a respeito da interpretação de textos em sala de aula. Sabemos 

que, ao se deparar com um texto, seja ele verbal ou não-verbal, os alunos muitas vezes se sentem 

sem um norte, não por sua culpa, mas porque é possível que não tenham sido estimulados com 

mecanismos que sejam eficientes para esse tipo de atividade. 

Outra preocupação é quanto à escrita dessas interpretações, pois o que acontece é algo 

muito mecânico que quando realizado, sabemos que só aconteceu com a ajuda do professor 

embasado em livros didáticos que na maioria das vezes não sabe quais as teorias que 

fundamentam as estratégias de interpretação e escrita.  

                                                           
5
 Mestrado Profissional em Letras, UFMS, CPTL.  

6
 Professor Doutor Adjunto III da UFMS, CPTL, orientador e professor do Mestrado Profissional em Letras. 
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O corpus analisado neste artigo são as produções textuais (interpretações escritas) dos 

alunos da letra da música ―A novidade‖ de Gilberto Gil
7
 antes e depois de uma sequência 

didática que apresentou dois dos três níveis possíveis de leitura do texto segundo a teoria 

semiótica de Algirdas Julien Greimas e seus seguidores para que pudéssemos verificar se houve 

ou não a ampliação de sua percepção quanto ao sentido. 

Assim, o trabalho foi dividido em três partes: 1ª Embasamento teórico; 2ª Apresentação 

de como se desenvolveu a sequência didática; e 3ª Análise do corpus. Concentramo-nos em três 

objetivos: (a) investigar de que forma acontece o processo de interpretação no corpus estudado; 

(b) discutir, através dos textos como se constrói o sentido no interior do texto; (c) contribuir com 

a prática pedagógica sobre o ensino da leitura, interpretação e escrita. 

 

Embasamento teórico 

 Para se obter o sentido de um texto o percurso gerativo se articula num processo ―que vai 

do mais simples ao mais complexo, do mais abstrato ao mais concreto‖ (GREIMAS & 

COURTÉS, 1979, p. 232). Greimas define o percurso narrativo, que grosso modo, seria a 

presença em todo discurso de um Destinador e um Destinatário, sendo que este apresenta um 

nível imanente e aquele um nível transcendente, porém a relação entre os dois é ambígua 

dependendo de uma estrutura contratual. O Destinador desenvolve o papel de manipulador, 

enquanto que o destinatário de sujeito com competência para desenvolver uma ação (p. 333).  

E ainda teremos o nível discursivo, que Greimas chamou de Percurso temático, que seria a 

manifestação isotópica, de uma possível leitura sem ambiguidades, a descoberta do tema (p.496). 

Este nível não discorreremos aqui por razão do tempo disponibilizado pela professora da escola 

em suas aulas.  

                                                           
7
 Faixa 3 do terceiro álbum de estúdio da banda brasileira Paralamas do Sucesso lançado em 1986, "A Novidade" é 

uma parceria com Gilberto Gil. Comentando sobre "Selvagem", à época dos Protestos no Brasil em 2013, o baixista 

Bi Ribeiro disse estar impressionado que a faixa ainda esteja em sintonia com a conjuntura do Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Selvagem%3F. ―A Novidade‖ foi gravada por Gil como faixa de ―Gilberto Gil 

Unplugged", ao vivo no final de 1993 e lançado no ano seguinte. 

http://www.wscom.com.br/diversao/noticia/musica/GILBERTO+GIL+COMPLETA+70+ANOS-128405, visitados 

em 23 de junho de 2015. 
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 Esses níveis de leitura fazem parte do Percurso Gerativo do sentido do texto e são 

chamados de nível fundamental, nível narrativo e nível discursivo, que segundo Barros podem ser 

analisados separadamente, mas para o sentido completo do texto deve-se analisar as relações 

entre os três níveis (BARROS, 2001, p.15). No primeiro nível, na análise das estruturas 

fundamentais, buscam-se as oposições semânticas mínimas. No segundo, a organização narrativa 

do ponto de vista de um sujeito e no terceiro a narrativa assumida pelo sujeito da enunciação 

(BARROS, 2011, p. 9). 

 Para Fiorin o Processo Gerativo de Sentido ―é uma sucessão de patamares, cada um dos quais 

suscetível de receber uma descrição adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido, num 

processo que vai do mais simples ao mais complexo‖ (2014, p. 20).  

 Para a análise do antes e depois das interpretações dos alunos, consideramos o conceito de 

reescrita de Matencio: Uma ―atividade na qual, através do refinamento dos parâmetros discursivos, 

textuais e linguísticos que norteiam a produção original, materializa-se uma nova versão do texto‖ 

(MATENCIO, 2002, p. 27).  

 Para Marcuschi a língua é uma atividade constitutiva e cognitiva, pois podemos atribuir-

lhe sentidos e por meio dela expressar nossos sentimentos. Por este fato, ela é polissêmica, ou 

seja, permite uma pluralidade de significados, porém muitos desses significados podem ser 

equivocados, cabe então à escola o papel de conduzir e trabalhar esse entendimento (1998, p. 

140) e isso pode ser feito pelas operações de retextualização: o processo de compreensão, que 

seriam as operações de inferência, inversão e eliminação, e o processo de reformulação, que seria 

as operações de acréscimo, substituição e reordenação. 

  

Metodologia 

Após a exposição do texto verbal musicalizado de Gilberto Gil, ―A Novidade‖, sucesso 

também na voz dos Paralamas do Sucesso, a um grupo de 13 educandos do Ensino Fundamental, 

9° Ano B, da Escola Municipal Parque São Carlos de Três Lagoas/MS, solicitamos que fizessem 

sua interpretação. 

Recolhemos as redações e numa sessão didática apresentamos, por uma questão de tempo 

e espaço disponibilizados na Escola para a atividade, dois dos três níveis de leituras possíveis de 
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um texto (GREIMAS & COURTÉS, 1979), (PLATÃO & FIORIN, 2007), (BARROS, 2001 e 

2011) com ilustrações quanto a sua aplicabilidade.  

Em seguida, pedimos que fizessem a reescrita de seu texto, agora, com algum 

conhecimento sobre a teoria, procurando utilizar alguns dos conceitos que conseguiram apreender 

e assimilar na sequência.  

Passamos, agora, portanto, a verificação do antes e do depois da sequência didática, em 

que encontramos subsídios para afirmar que a referida teoria e um modelo, (ainda que rudimentar 

de análise sequencial do texto) são importantes no sentido de indicar um caminho para sua 

interpretação e produção de maneira que promovam a abertura de sua capacidade de percepção 

do sentido. 

 

O corpus “A Novidade” de Gilberto Gil e a análise dos alunos 

 

Sequência I  

 

A novidade veio dar a praia  

Na qualidade rara de sereia  

Metade o busto de uma deusa maia Metade um grande 

rabo de baleia  

Sequência II  

 

A novidade era o máximo  

Um paradoxo estendido na areia  

Alguns a desejar seus beijos de deusa  

Outros a desejar seu rabo pra ceia  
Sequência III  

 

O mundo tão desigual 

Tudo é tão desigual  

O, o, o, o...  

De um lado esse carnaval  

De outro a fome total  

O, o, o, o...  

Sequência IV  

 

E a novidade que seria um sonho  

O milagre risonho da sereia  

Virava um pesadelo tão medonho  

Ali naquela praia, ali na areia  

Sequência V  

 

A novidade era a guerra  

Entre o feliz poeta e o esfomeado  

Estraçalhando uma sereia bonita  

Despedaçando o sonho pra cada lado  

Sequência VI  

 
Ô Mundo tão desigual...  

A Novidade era o máximo...  

Ô Mundo tão desigual
8
...  

 

 

                                                           
8
 Link: http://www.vagalume.com.br/paralamas-do-sucesso/a-novidade.html#ixzz3dvDgibvL visitado em 23 de 

junho de 2015.   
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 Identificamos os alunos com pseudônimos a fim de preservar sua identidade. Embora 

façamos algumas considerações em nível gramatical, concordância verbal, ortografia, etc., nosso 

objetivo principal é observar se houve ou não ampliação de sua percepção antes e depois de uma 

rápida aula de semiótica em que foram apresentados os níveis superficial e narrativo do texto 

segundo a teoria semiótica de Greimas.   

 

Redação I  
 

Surgiu uma grande diferença na praia, com uma qualidade sensacional e um pouco complicada e também 

dificil.  

Mas a novidade parecia ser melhor de todas, que se espalhava pelas areias alguns desejava, pretendia esse 

beijo dessa mulher sensacional. Mundo dificil tão dificil, de um lado bagunça, do outro as pessoas passando 

muita fome algumas pessoas vivia em um mundo triste, outras no mundo da felicidade (Tiana da Série 9º 

ano B, idade de 15 anos.) 

Neste texto de Tiana notamos que não dá entrada em parágrafo, restringindo-se a tentar 

reescrever o texto de Gilberto Gil com suas próprias palavras. Usa o termo ao qual impregna uma 

dimensão avultada (grande) de uma ―diferença‖ na praia, ―sensacional‖, ―complicada‖ e ―difícil‖.  

Sua tese inicial não é desenvolvida. Limita-se a qualificar certa grande diferença que, 

queremos crer, refira-se ―à novidade‖, título da canção, ―que veio dar a praia‖.  

Começa seu texto, no entanto, falando da ―diferença‖ e segue o segundo e último 

parágrafos falando da ―novidade‖, utilizando uma conjunção adversativa, ―mas‖, como alguém 

que fosse mudar de assunto, ao invés de dar continuidade ao texto, falando da diferença e das 

suas qualidades, desenvolvendo sua tese inicial, afirmando a novidade como uma dentre outras 

não se sabe o quê. Ela escreve: ―a melhor de todas que se espalhava pelas areias‖.  

Em seguida, como num contínuo, sem ponto ou vírgula, fala de alguns que ―concordava‖, 

escorregando na concordância entre sujeito indefinido (alguns) e verbos (desejava, pretendia) nos 

fazendo entender, finalmente, que se refere ao sujeito ―mulher sensacional‖ que, queremos 

acreditar, seja a ―sereia‖, ―deusa maia‖, metade busto e a outra metade ―grande rabo de baleia‖.  

Embora confusa em sua redação, Tiana é uma narradora que atribui uma sanção positiva a 

figura mística e dual da sereia deusa maia, posto que a chama de ―mulher sensacional‖.  

Sem abrir um novo parágrafo, segue num eterno contínuo desprovido de coesão e 

complicando a coerência de seu texto, nos fazendo quase adivinhar o sentido que quis imprimir 
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com suas palavras, associando o carnaval a ―bagunça‖ e identificando a ―fome‖ das pessoas, 

utilizando mais uma concordância verbal inadequada em relação ao sujeito e o verbo, ao afirmar 

que ―algumas pessoas ―vivia‖ em um mundo triste, outras no mundo da felicidade‖.  

A impressão que se tem, grosso modo, é que Tiana não conhece ou não sabe usar os 

elementos coesivos do texto e que não conseguiu penetrar em seu sentido de uma forma mais 

profunda, sendo confusa ao interpretar o enunciado de Gil.  

Por que isso ocorre? Bem, essa é uma boa pergunta para se investigar como andam as 

aulas de redação de Tiana e isso é possível por uma sequência de observação. Como nosso 

objetivo é verificar se houve ou não a ampliação de suas percepções do sentido, passemos, então, 

a reescrita de seu texto logo após a teoria. 

 

Redação II  

 
Podemos ver que o texto é um estilo músical e podemos se afirma que a sereia é uma coisa rara e o que se 

nega é que o mundo é tão desigual. O destinador desse texto é o autor e o destinatario somos nós os 

públicos, podemos observa que o texto é uma imaginação porque sereias não existe, e ninguém ira querer 

comer um rabo de sereia e também ninguém ira beijar uma sereia e podemos identificar que nesse texto há 

uma sedução obre a sereia. Mas podemos ver que nesse texto há acontecimentos do mundo rela falando de 

pessoas passando fome, o mundo em guerra, sonhos acabando, fala que de um lado muita festa, bagunça e 

do outro lado muitas pessoas esfomeadas. 

O texto apresenta as grandes oposições grande=pequeno, máximo=minimo, desigual=igual, bonita=feia, 

sonho=pesadelo, feliz=triste. O texto apresenta eufórico e disfórico, o eufórico é que alguns ver ela como 

uma mulher, o disfórico é que ver ela como uma comida as pessoas que vê ela como uma comida são 

esfomeadas. 

 

Da maneira como escreveu o verbo parece mais o substantivo ―ira‖ que propriamente o 

verbo ―ir‖ projetado no futuro, no final da terceira linha. Tiana, no entanto, procura justificar sua 

afirmação de que o texto é uma ficção, posto que as sereias não existem. Tiana só não utiliza os 

termos semióticos, mas aplica seu conceito, aquele que nos fala do gênero texto musical que 

apresenta a oposição ficção e realidade, o mundo da criação artística, da representação, da 

metáfora em oposição à realidade das coisas. 

Ela capta a manipulação por sedução investida no que emana a sereia que aos olhos 

humanos chamaria a atenção por não fazer parte do dia a dia dos humanos. A sereia é assim um 

papel temático investido de sedução por ser um ser inusitado, diferente do que se acostuma ver no 

quotidiano. Ela escreve: ―há uma sedução obre a sereia‖. 
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Nossa narradora textual segue o curso de seu pensamento, utilizando a adversativa ―mas‖, 

como alguém que vai mudar de assunto, na mesma linha, sem abrir um novo parágrafo, ao invés 

do uso da aditiva ―e‖, que soma uma ideia a outra. Talvez queira opor a ideia de que apesar de 

sereia, ser imaginário, como coloca, há acontecimentos no texto (sequências narrativas) ―do 

mundo rela‖, ou seja, pensamos que quis dizer ―do mundo real‖, o que nos mostra que embora 

encontre dificuldade para descrever, identifica a oposição realidade em oposição à ficção. 

Tiana identifica, finalmente, a temática da ―fome‖, aliada à realidade da vida, da Guerra, 

dos ―sonhos acabando‖, associados à ficção, da amizade e do prazer em oposição a inimizade 

(Guerra) e a fome: ―de um lado muita festa, bagunça e do outro lado muitas pessoas esfomeadas‖. 

Na busca das oposições, Tiana consegue explorar o explícito e o implícito, aquilo que 

buscamos fora do texto como pressuposição lógica, como é o caso da oposição ―grande versus 

pequeno‖ que coloca com suas palavras, sendo que, neste caso, o termo ―grande‖ ―do rabo da 

baleia‖ pressupõe o pequeno, ou mesmo outras oposições como ―máximo=minimo, 

desigual=igual, bonita=feia, (sonho=pesadelo), feliz=triste‖, o que mostra, de certa forma, os 

estados de alma dos sujeitos diante da cena inusitada que chega à praia, da tal ―novidade‖.  

Tiana consegue, finalmente, identificar a relatividade da categoria semântica euforia 

versus disforia que faz parte das modalidades tímicas ao escrever ―o eufórico é que alguns ver ela 

como uma mulher o disfórico é que ver ela como uma comida‖. Do ponto de vista da sereia o disfórico 

é ser comida e do ponto de vista das pessoas o eufórico é comê-la, posto que, neste caso, é um 

objeto modal da sobrevivência dos moradores da praia, do ―saciar‖ a fome dos nativos do Brasil 

que será colonizado. 

O que vemos, portanto, com base nestas reflexões, excetuando-se o uso inadequado da 

linguagem, como neste final que mais uma vez não consegue fazer a concordância de sujeito e 

verbo, utilizando o verbo ―ver‖ no infinitivo na forma ―ver‖ ao invés de em concordância com o 

sujeito ―alguns‖ na forma ―veem‖, é que houve, de fato, uma ampliação da percepção em termos 

quantitativos, posto que escreveu mais, quanto qualitativos, quando vemos que captou muito mais 

em relação ao sentido do texto em sua reescrita. 
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Redação III  

 
A letras trata-se de uma sereia, que ali naquela praia era rara.todos abismados pelo seu enorme rabo de 

baleia, alguns desejado seus beijos de deusa, e outros o seu rabo enorme para ceia.mas eles acharam que era 

pecado matar uma criatura tão linda igual a ela, e dai uma novidade a guerra entre o feliz poeta e o 

esfomeado Estraçalhando uma sereia tão bonita despedaçando o sonho prá cada lado. (Aluna: Taibian Série: 

9º ano B Idade: 14 anos) 

 

Taibian inicia seu texto sem entrada e o termina num único parágrafo, falando da seria ao 

invés da novidade rara, conforme designa a letra da canção, causando surpresa por conta de sua 

forma nada familiar: ―todos abismados pelo seu enorme rabo de baleia‖.  

Desliza na concordância ao usar o verbo ―desejar‖ na sua forma do particípio passado 

―desejado‖ em relação ao sujeito ―alguns‖, indefinido e pluralizado o que pediria a forma 

―desejam‖, ao invés de desejado.  

Do ponto de vista do sentido, Taibian entende que a sereia, pelo seu ―enorme rabo de 

baleia‖ é um sujeito que provoca uma surpresa generalizada e faz com que parte das pessoas a 

desejem como objeto patológico, de realização do desejo, do prazer pelos seus beijos e outros 

como objeto modal de sobrevivência, de ―matar‖ a fome, posto que desejam comer o seu ―grande 

rabo‖.  

Como falamos em semiótica, o autor é entidade de carne e osso e está fora do discurso 

como tal. Assim, não cabe a nós especularmos a intenção de Gilberto Gil, mas verificarmos tão 

somente o que o narrador apresenta para nossa degustação. Logo, não podemos dizer que tenha 

pensado numa isotopia da sexualidade, mas o texto nos leva fatalmente a essa questão, porque o 

amor estaria para o ―saciar os desejos‖, neste caso, não passaria, da mesma forma, de uma paixão, 

porque a sereia que provoca o desejo do beijo funciona como o pathos, elemento que completa 

um querer muito mais instintivo que reflexivo. No Segundo caso, em que alguns desejam seu 

grande rabo pra ceia, funciona como objeto modal da sobrevivência. Esse caráter dual do 

sujeito/objeto sereia nos leva, desta forma, à temática da sensualidade, da sedução, da 

sexualidade e da sobrevivência, de um fazer antropofágico cujo resultado além de matar a fome, 

mata-se também o desejo, logo, da sexualidade.  

Taibian, todavia, não chega a identificar essas isotopias. Se texto primeiro apresenta 

marcas inadequadas do ponto de vista dos elementos de coesão, como é o caso do uso da 
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adversativa ―mas‖, após ponto, sem elevar o ―m‖ inicial à sua forma maiúscula, o que nos faria 

acreditar que iria mudar de assunto, trazer uma ideia contrária aquela apresentada antes.  

O que a narradora faz, porém, é dar margem a sua imaginação ao afirmar que ―eles 

acharam que era pecado matar uma criatura tão linda igual a ela‖, separando a conjunção aditiva ―e‖ 

do sujeito e colocando como consequência a novidade da ―guerra entre o feliz poeta e o esfomeado‖, 

utilizando a maiúscula ―Estraçalhando‖, o que seria adequado se estivesse após um ponto final, 

ao invés de usar o termo ―estraçalhando‖, com ―e‖ minúsculo seguido por uma vírgula. Ela 

coloca essa ―Guerra‖, esse estraçalhar a sereia como o despedaçar do sonho.  

Vejamos o que ocorre com a reescrita de seu texto após a sequência didática: 

 

Redação IV  

 
O autor da musica Gilberto Gil aparece como narrador e traz uma novidade para os destinatários tentando 

convencelos e essa novidade é a sereia que vem como uma deusa que alguns desejavam seu enorme rabo 

pra ceia. O poeta a vê como uma obra ezotica e o povo como elemento de sobrevivência porque desejam 

comela ela fáz uma manipulação de sedução ela sedus o poeta com sua beleza e o povo com seu rabo que 

seria um alimento para eles.  

Por tanto para o poeta e para o povo a sereia, representação da novidade e um paradoxo por que tem ideias 

opostas: uma deusa maia e um grande rabo de baleia. A grande deusa maia é a representação de uma visão 

euforica do ponto de vista do poeta, sujeito narrador, e para o povo também euforico por que é um objeto 

modal, para o povo objeto de sobrevivência e para o poeta objeto de arte. 

 

Podemos ver logo de início uma expansão no pensamento da narradora que agora constrói 

seu texto em dois parágrafos e não mais em um e faz as entradas de forma adequada, 

identificando o autor da música e o apresentando como narrador textual que ―traz uma novidade 

para os destinatários tentando convencelos‖.  

Embora ―deslize‖ no uso adequado de ―convencê-los‖, separando o verbo ―convencer‖ 

por um hífen do pronome, ao invés da forma corrida ―convencelos‖ mostra que entendeu como 

identificar o autor, distingui-lo do narrador e empregar o termo destinatário, um jargão 

semiótico para os receptores da mensagem na formulação de Roman Jakobson. 

Ela fala, portanto, nesta segunda redação, da novidade que surge na figura da sereia, 

identificando o título da canção de onde extraímos a temática principal do texto na maioria das 

vezes. Sua redação agora é mais clara, não apresentando, com exceção dos tropeços do uso 

inadequado da linguagem, do ponto de vista da concordância sujeito-pronome, nenhum problema 
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maior do comprometimento do sentido. Identifica bem a reação dos moradores do lugar quanto à 

presença da novidade na forma de uma sereia cujo ―grande rabo‖ alguns desejam para ceia, a 

última refeição do dia, tomada geralmente à noite. O ―grande rabo da sereia‖, neste caso, serviria 

como objeto modal para matar a fome de muitos ali.  

A narradora passa a descrever, em seguida, a visão do poeta, separando-o do autor 

(entidade de carne e osso, fora do discurso) e do narrador. Esse ponto de vista poético, segundo a 

narradora, é manipulado por um fazer sedutor da sereia diante dos olhos do poeta que a observa 

como ―obra ezotica‖, enquanto que o povo a vê ―como elemento de sobrevivência porque 

desejam comela‖.  

Taibian ―escorrega‖ na concordância sujeito-verbo, posto que ―o povo deseja‖ e não 

―desejam‖ ―comê-la‖ e não ―comela‖, de forma corrida, sem separar o verbo do pronome com a 

devida acentuação. Todavia, sob o prisma do sentido, percebemos uma ampliação considerável 

na captação do sentido do texto e em sua organização, embora também troque o ―z‖ pelo ―x‖ da 

palavra ―exótica‖ e não lhe dê a acentuação adequada.  

―Peca‖ também ao não utilizar um ponto final e iniciar uma nova frase, seguindo 

continuamente sua escrita agora referindo-se à manipulação bem captada, por sedução, do 

sujeito/objeto sereia ao ser levada à beira mar, trocando, também, o ―z‖ do verbo usado no 

presente na forma ―sedus‖, pelo ―s‖. Embora não use o termo manipulação por tentação, neste 

parágrafo, ela diz que a sereia seduz o poeta e manipula o povo por meio da tentação quando lhe 

oferece seu ―grande rabo de baleia‖.  

Na conclusão de seu texto, apesar de separar a conjunção, escreve ―por tanto‖, ao invés de 

―portanto‖, faz a conexão entre o dito antes e o encerramento de seu raciocínio, aquele de alguém 

capaz de identificar uma figura de discurso ao explicar a sereia como a ―representação da novidade 

e um paradoxo por que tem ideias opostas: uma deusa maia e um grande rabo de baleia‖.  

Identifica uma das qualidades desta sereia, papel temático, reproduzindo as palavras do 

poeta, ―a grande deusa maia‖ que, em suas palavras, ―é a representação de uma visão euforica do 

ponto de vista do poeta‖. Ela consegue localizar, embora não dê o nome de sanção, esse juízo 

positivo que o narrador do enunciado musicalizado faz da sereia. Se fôssemos olhar do ângulo 

deste narrador em relação ao narratário sereia, teríamos uma manipulação por sedução, posto 
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que o narrador enaltece a sereia ao atribuir-lhe valores positivos quando a chama de ―grande 

deusa Maia‖.  

Taibian é capaz de identificar ainda o poeta como narrador textual que vê a sereia como 

―objeto de arte‖, em oposição ao povo que a vê como ―objeto de sobrevivência‖. Desta forma, o 

que podemos concluir da segunda redação de Taibian é que houve um acréscimo de palavras, 

frases e parágrafos, uma melhor distribuição destes na estrutura do papel e um impressionante 

salto na percepção do sentido e no uso da teoria na análise objetiva do texto de Gilberto Gil.  

 

Redação V  

 
O auto da musica fala sobre a desigualdade que é tão grande e ele coloca na musica a imagem dessa 

desigualdade a de uma sereia, para mostrar os dois lados o do pobre e o do rico esse é o medado que o autor 

encontra para colocar na musica na parte que diz ―Se um lado esse carnaval de outra a fome total‖ mostra 

muito dessa desigualdade (Aluna: Wendy, 9º ano B, Idade: 16 anos)  

 

Wendy em sua primeira redação constrói apenas um parágrafo, sem entrada, esquecendo-

se do ―r‖ na palavra ―autor‖ que de acordo com sua interpretação fala da desigualdade por meio 

da utilização da figura de uma sereia a desencadear a categoria semântica pobre versus rico, 

sendo este o meio, que ela chama de ―medado‖, encontrado por este autor para mostrar a 

desigualdade ―De um lado esse carnaval de outra (ao invés de outro) a fome total‖, reproduzindo as 

palavras contidas na letra da música.  

Wendy não consegue distinguir como a outra colega em sua primeira redação as 

diferenças entre autor e narrador, mas consegue, embora com dificuldades na expressão de suas 

ideias, identificar a oposição riqueza versus pobreza que faz surgir a temática da desigualdade 

social criticada pelo narrador de ―A Novidade‖. Ela justifica essa desigualdade como que oriunda 

dos lexemas ―carnaval‖ e ―fome total‖. Todavia, não consegue desenvolver com coesão e 

coerência o seu texto.  

Já na reescrita de sua produção textual após a rápida sequência didática temos uma 

ampliação de suas palavras e ideias. Observem:  
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Redação VI  

 
O titulo do texto é A novidade que é apresentado como uma sereia as qual é vista como um paradoxo 

―metade o busto de uma deusa maia metade uma grande rabo de baleia‖ as qual o narrador usa na musica 

uma manipulação pois é vista como um objeto de desejo porque ela metade uma coisa metade outra, ―Seus 

beijos de deusa outros a desejar seu rabo pá ceia‖, o narrador afirma algo e depois desafirma, alguns 

desejam seus beijos e os outros desejam seu rabo para ceia como um objeto moudal, os esfomiados querem 

comela, tudo no texto é um paradoxo.  

 

Wendy agora faz a relação do título da canção com a forma que é apresentada: ―como uma 

sereia as qual é vista como um paradoxo‖. Comete uma inadequação de uso do pronome ―a qual‖, 

que exerce função de pronome relativo, porque toma lugar do nome ―sereia‖.  

Wendy pluraliza o pronome por meio do uso do artigo definido ―as‖, no plural, o que nos 

induz a pensar em ―quais‖, em referência, no caso, a mais que uma sereia. Por outro lado, 

identifica bem o paradoxo e o justifica com a citação de parte do texto original que interpreta: 

―metade o busto de uma deusa maia metade uma grande rabo de baleia‖, mesmo que não atente para o 

necessário uso de uma vírgula que separa as duas ―metades‖ da sereia. Há o flagrante do uso 

inadequado da concordância nominal mais uma vez, ao se referir ao ―grande rabo de baleia‖ 

como se fosse mais que um rabo, pelo uso do artigo definido ―as‖ que vem antes do relativo 

―qual‖, o que o transformaria, caso fosse plural, em ―quais‖, ou seja, ―os quais‖, porque, no caso, 

referir-se-iam aos ―rabos‖ de baleia.  

Wendy não pontua sua escrita e segue como alguém que quer falar sem parar, sem ser 

interrompida e que acaba tropeçando nas palavras. Afirma a existência de uma manipulação 

usada pelo narrador e procura explicá-la, embora não lhe conceda um nome: ―vista como um 

objeto de desejo porque ela metade uma coisa metade outra‖. Se é um objeto de desejo, a sereia é 

sujeito que faz o destinatário /querer/, no caso, beijá-la ou comê-la: ―Seus beijos de deusa outros a 

desejar seu rabo pá ceia‖.  

Wendy perde-se um pouco em seu mundo interpretativo ao afirmar que ―o narrador afirma 

algo e depois desafirma‖, tentando justificar sua assertiva com os seguintes dizeres: ―alguns desejam 

seus beijos e os outros desejam seu rabo para ceia‖. 

Na verdade não existe o afirmar e o ―desafirmar‖, mas a afirmação de ambos os desejos, 

daqueles que a observam como objeto de arte, de espanto e de beleza e aqueles que logo pensam 

em matar sua fome ao vê-la parcialmente, como ―grande rabo de baleia‖.  
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Wendy não conseguiu guardar a ortografia correta para o termo objeto ―modal‖, e acaba 

escrevendo ―moudal‖, mas consegue compreender e aplicar o seu conceito, ao afirmar quase no 

final de seu texto que ―os esfomeados querem comela‖, não obedecendo a regra gramatical da 

separação do verbo ―comer‖ em relação ao pronome ―ela‖, o que seria ―comê-la‖, com a 

separação por hífen e a devida acentuação, mas identificando que ―o grande rabo de baleia‖ é 

objeto mágico da sobrevivência ou do ―matar a fome‖ dos ―esfomeados‖.                

Conclui o seu texto com um pensamento generalizado, de que ―tudo é um paradoxo‖, por 

conta das oposições extravagantes detectadas. Deste modo, o que podemos dizer do segundo 

texto de Wendy é que este apresenta uma ampliação do modo de ver o sentido, embora carente de 

organização e correção do ponto de vista gramatical, da concordância verbal ou nominal, 

ortografia, etc. 

 

Redação VII 

 

Surge uma grande novidade uma sereia, a sereia estava estendida na areia era uma deusa alguns queriam 

tocar seus lábios. Trata-se de um apelo equanto uns fazem festas gastam dinheiro atoa, pessoas morrem por 

falta de comida. A Sereia era linda porem ela assustava por ser metade deusa e metade Peixe.  

Entende-se que pelo fato de pessoas passarem fome acabarem matando a sereia para comer (Aluna: 

Flaviandra, 9º ano B, Idade: 14 anos) 

 

A primeira escrita de Flaviandra apresenta falta de acentuação adequada logo em seu 

início, quando não separa por vírgula a palavra ―novidade‖, da palavra ―sereia‖, sendo que esta 

última representa a primeira. Inicia, em seguida, um novo raciocínio sem conector ou ponto final, 

utilizando a vírgula em lugar inapropriado, quando escreve como se falasse em partes cortadas, 

picotadas… Ela não diz: A sereia estava estendida na areia. Era uma deusa. Alguns queriam tocar 

seus lábios. O que teria sentido, embora pudesse ainda usar alguns elementos de ligação, 

conectores de coesão textual. 

Detecta ―uns‖ que ―fazem festas‖, não utiliza a necessária vírgula, ―gastam dinheiro atoa‖. 

Há uma concordância entre sujeito e verbo adequada, mas faltam as vírgulas, os pontos, e a 

escrita adequada da expressão ―à toa‖, que no sentido ―ao acaso‖, ―sem fazer nada‖, sempre foi e 

continua sendo sem hífen, como na canção de Chico Buarque: ―Estava à toa na vida/ O meu amor 
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me chamou/ Pra ver a banda passar/Cantando coisas de amor‖
9
.  Antes da reforma ortográfica, 

quando o termo se referia a um adjetivo, cujo sentido se demarca por ―inútil‖, ―desocupado‖, 

grafava-se à-toa, mas agora também se escreve separado.  

Em ―pessoas morrem por falta de comida‖ vemos o uso adequado da concordância entre 

sujeito e verbo e a temática da morte em oposição à vida. Ao falar da sereia, no entanto, afirma 

sua beleza e esquece de acentuar a conjunção adversativa ―porém‖, imprimindo-lhe um caráter 

disfórico ao escrever que ―assustava por ser metade deusa e metade Peixe‖, elevando o ―p‖ de 

―peixe‖ a sua forma maiúscula sem nenhuma necessidade.  

Encerra seu texto com a abertura de outro parágrafo composto por uma linha: ―Entende-se 

que pelo fato de pessoas passarem fome acabarem matando a sereia para comer‖, num uso inadequado 

do verbo ―acabar‖ que deve concordar com o sujeito na forma do pretérito perfeito ―acabaram‖, 

ao invés de ―acabarem‖, terceira pessoa do plural do futuro do modo subjuntivo. O verbo 

―passar‖, no caso, na forma ―passarem‖ é adequado, mas ―acabarem‖ é inadequado posto que a 

ideia é afirmar que em consequência da fome as pessoas acabaram se alimentando do ―grande 

rabo da baleia‖.  

Ao reescrever seu texto, agora com base no que conseguiu apreender e aprender na rápida 

sequência didática, Flaviandra mostra uma evolução na escrita em termos de ampliação da 

captura do sentido. 

 

Redação VIII 

 
Afirmace que surgiu uma sereia na praia que tem a seguinte oposição ela é metade humana e metade 

peixe.mesmo sendo uma sereia ela era uma Deusa  

Os que passavam fome viam ela como alimento e os que festejavam como um objeto de desejo, Ela 

manipula por provocação por ela ser linda.  

Existe uma transformação de Euforico para o disforico, começavam uma briga pois queriam a Beleza dela e 

outros queriam comela e acabaram sem a sereia pois ela foi estraçalhada. 
 

Embora não adentre ao primeiro parágrafo, Flaviandra desenvolve sua redação em três 

parágrafos, detectando logo na entrada a oposição existente no actante sujeito sereia e a 

justificando: ―metade humana e metade peixe‖.  

                                                           
9
 http://letras.mus.br/chico-buarque/45099/ visitado em 02/07/2015.   

http://letras.mus.br/chico-buarque/45099/
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Do ponto de vista ortográfico usa, sem separação por hífen, o pronome ―se‖ escrito na 

forma ―ce‖, ligado imediatamente ao verbo ―afirmar‖. O fato dela ser uma sereia não lhe dava o 

estatuto de deusa, mas é assim que Flaviandra a vê, e uma deusa com ―d‖ maiúsculo. 

Flaviandra consegue, por outro lado, estabelecer os sujeitos que a viam como ―alimento‖, 

objeto modal do ―matar a fome‖ e da própria ―sobrevivência‖ e aqueles que a viam como ―objeto 

de desejo‖. Utiliza uma vírgula no lugar de um ―ponto‖, para afirmar que ―Ela manipula por 

provocação‖.  

Essa manipulação por provocação encontrada por Flaviandra pode estar correta se 

considerarmos a sereia enquanto uma novidade causadora de espanto, de surpresa, como alguém 

que dissesse aos moradores da praia, ―duvido que vocês sejam capazes de entender a minha 

forma, a razão da minha vinda‖, ou mesmo duvido que haja uma mulher mais linda do que eu‖, 

ou ainda ―tão ponderosa quanto eu‖, que possa ser metade sereia, metade grande rabo de baleia, 

enfim, uma deusa maia‖. Ou finalmente, ―duvido que vocês sejam capazes de decifrar o enigma 

que eu represento‖!  

Sim, deste ponto de vista Fabiandra estará correta ao falar na manipulação por 

provocação, mas esta aparece, numa ordem gradual, seguida da manipulação por ―sedução‖ em 

sua parte bela e em tentação em sua parte passível de se transformar em comida, em alimento. Se 

o espanto causado aos nativos do lugar trouxe-lhes medo, ou se sua chegada representa uma 

ameaça, então podemos falar da manipulação por intimidação. Todavia, ela não manipula por 

provocação por ser ―linda‖, mas por sedução. A beleza detectada é um elogio e o elogio é uma 

característica marcante da manipulação por sedução.  

Embora não use o termo ―narratividade‖, Fabiandra fala de uma ―transformação de 

Euforico para o disforico‖, citando os termos contrários do quadrado semiótico das modalidades 

tímicas, que mostra essa sucessão de estados dos sujeitos, de quietos a espantados, de passivos a 

atraídos pela imagem da sereia, de esfomeados à guardar a expectativa de ter a fome suprida. 

 

Considerações finais 

 Diante do exposto no presente artigo, podemos claramente ver o processo de construção e 

desconstrução de sentidos possibilitando, a cada novo olhar um significado mais concreto. 
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Entendemos que todo processo de interpretação necessita de um embasamento teórico que mostre 

os caminhos a seguir. Sob este prisma, a semiótica de Greimas  tem se mostrado um modelo em 

potencial, pois ao apresentarmos os conceitos semióticos aos alunos eles enxergaram além do que 

viram antes, o que fica claro no antes e depois de suas redações. 

 O que se pode abstrair desta pesquisa, enquanto efeito de sentido, é que ao conhecermos 

melhor o processo de leitura, como os nossos alunos leem, suas dificuldades, suas estratégias, 

aliando à teoria a prática, poderemos vislumbrar algumas expectativas. A falta de tempo que se 

alega poderá ser resolvida com um material com o qual se identifiquem e tenham prazer de ler, 

não por obrigação, mas por prazer, conforme o gênero textual com o qual se identifiquem.      

No caso de uma proposta de leitura, por exemplo, em Língua Portuguesa, esse não/querer-

ler/ pode ser transformado na prática da modalidade volitiva e não simplesmente deôntica. Esse 

/dever-ler/ (obrigatoriedade) pode ser positivamente transformado pelo emprego de textos 

musicalizados, de literatura, produções intersemióticas disponíveis na grande rede internacional, 

da mídia cinematográfica, televisiva e digitalizada em /querer-ler/ (desejo, vontade, ―liberdade‖). 

Esse exercício aqui apresentado, este trabalho, em si, ainda que recortado, reduzido a oito 

das vinte e oito redações coletadas reunindo a escrita e reescrita destes alunos da Escola São 

Carlos mostra que houve, no geral, uma ampliação da percepção do sentido em relação ao 

enunciado posto. O sentido profundo, todavia, requer mais tempo de teoria, aplicabilidade e 

sequências didáticas.  

Os problemas de ortografia, concordância verbal, nominal, etc., também podem ser 

trabalhados enquanto se busca incansavelmente o sentido do texto, terreno da semiótica da escola 

de Paris, por meio da proposta de outros estudiosos como Matêncio e Marcuschi aqui 

mencionados, mas este é um assunto para um próximo trabalho. 
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Resumo: O presente trabalho é fruto de algumas observações sobre as relações de poder e saber, 

as possibilidades de resistência e o processo contínuo de subjetivação. Decidiu-se, assim, pensar 

e discutir a constituição do sujeito discursivo, sua liberdade, a possibilidade de contrapor os 

valores de verdade criados pelas regularidades discursivas. Trabalha-se, aqui, por isso, a Análise 

do Discurso de linha francesa. Um aspecto que se torna relevante a essa abordagem é um 

entendimento sobre o dispositivo religioso, pois, em função de não estender de forma prolixa e 

cansativa este estudo, buscou-se dar foco à resistência ao ―biopoder‖ que é exercido no discurso e 

práticas religiosos. Autores como Foucault (2008), Veyne (2014) e Deleuze (2005) constituem a 

base de leitura dos conceitos que serão abordados, sendo complementados por Nietzsche. Essa 

apreciação é de cunho qualitativo, em que não se buscam dados exaustivos, mas representativos. 

Assim, serão descritos, relacionados e entrecruzados diversos enunciados, imagens, práticas, que 

apresentem, na contemporaneidade, o poder que a religião exerce sobre o corpo e a resistência a 

esse poder, retomando, assim, principalmente, a Filosofia do Martelo nietzschiana. Serão, além 

disso, problematizadas as retomadas de determinados saberes e dizeres. Enfim, pode-se inferir 

que o sujeito do discurso é fruto de subjetivações constantes, não é um ser moldado 

definitivamente, com uma identidade estanque, mas traz em si a possibilidade de devir, 

transformar-se a todo tempo e, podendo questionar, resistir, gerar a crise que resulta na estética 

de si, foge, aos poucos, ao controle de uma sociedade liberalista que automatiza o indivíduo por 

meio de dispositivos de poder diversos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poder; resistência; subjetivação. 

 

Considerações iniciais 

Por qual motivo uma pessoa faminta não rouba a 

comida que matará sua fome? Ou seja, a questão, ao 

contrário da que é colocado normalmente em nossa 

sociedade, não é explicar porque algumas pessoas 

famintas roubam e sim por qual motivo outras no 

mesmo estado não fazem a mesma coisa. 

(VIANA, 2006) 

 

O excerto acima, inserido na contemporaneidade e relacionado aos diversos aspectos de 

sua conjuntura, traz uma indagação sobre até que ponto a moral afeta a sobrevivência humana, 
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tira do homem seus instintos naturais e o insere em um espaço em que suas práticas passam a ser 

controladas por uma sociedade vigilante, que determina o que é certo e o que não o é.  

Eis que a fome, que mata todos os dias, em todo o mundo, como é regular ver em dizeres 

que circulam pela mídia (TV, redes sociais, jornais, etc.), torna-se uma constante que parece não 

ser explicitamente combatida e, apesar disso, a população, como conceitua Foucault (2008), e 

seus corpos dóceis, não reagem a essa privação de recursos, que resulta da concentração de 

capital nas mãos de uma elite burguesa (minoritária, porém hegemônica), alicerçada sobre o 

sistema capitalista, como diria Marx (1996). Tal análise marxista se torna a esteira para uma 

revisão da constituição da moral cristã na sociedade pós-moderna, em sua liquidez e dispersão. 

Os discursos cristãos instituem regularmente a prática do roubo como pecado, elevando-a a um 

patamar de condenação. A partir do pensamento de Nietzsche (2002), pensa-se, aqui, que o termo 

―moral‖ deve ser tratado como um aglomerado de regras fundamentadas na relação de sujeitos 

em sociedade, sendo um conjunto de possibilidades que determina o que é aceito, normalizado, e 

o que é rejeitado, visto como anormal. Etimologicamente, a palavra deriva do latim e se associa, 

semanticamente, aos costumes de um povo, o que leva à inferência de que a moral se constitui 

como regularidade discursiva, um entrecruzamento de práticas e dizeres que, a partir de sua 

dispersão e incidência, criam valores de verdade entendidos em dado momento como axiomas, 

como ―bons costumes‖ 
11

. 

É preciso ressaltar que, a moral, em grande parte das análises acadêmicas, como é 

possível ver também em Nietzsche (1999), tem suas referências fundamentadas primeiramente na 

filosofia greco-romana, porém, delimita-se aqui, um recorte que não busca ultrapassar os limites 

do cristianismo, a não ser pelo processo de retomada, em razão de entender o modo como o 

discurso religioso cristão foi subvertido na atualidade. Observam-se os novos regimes de 

visibilidade e dizibilidade e uma nova teia de relações de poder, que criam um abalo no 

dispositivo religioso, reestruturando-o, levando-o a transformar-se.  

O roubo é uma prática abominada pela moral ocidental desde tempos imemoriais e se 

baseia na apropriação de um bem alheio de forma agressiva ou não. Sendo assim, a moral cristã 

passa a tratá-lo como pecado, entrecruzando seu discurso com o discurso do capitalismo, 
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emergente no século XVIII, em que a propriedade privada se torna o centro de uma maquinaria 

produtora de capital e mantenedora do status quo, gerando uma conjuntura conservadora e 

reacionária que, partindo de sua disseminação global e normalização, foi regularizada, dando 

forma a um ambiente individualista e de competição, que aliena a população com promessas de 

crescimento econômico baseado numa falsa meritocracia.  

A religião parece ter caído num não lugar, em que suas demandas foram supridas pela 

ciência, pelo existencialismo ou por um novo conjunto de leis aplicáveis de forma laica, perdendo 

o status de axioma, sendo destituída de seu lugar de poder. Nietzsche (2001) utiliza para 

conceituar esse acontecimento de ruptura na história a frase ―Deus está morto‖ (Gott ist tot), que 

faria referência à morte da necessidade do conceito de Deus, que passa a ser mantido apenas 

pelos discursos que se repetem e as práticas ainda cristalizadas, mas que não se fundamenta numa 

necessidade real e que, aos poucos, é abalado pelo martelar cada vez mais forte da dúvida e do 

racionalismo científico, fazendo com que o sujeito, em um movimento de resistência, tenda a 

posturas mais deístas, individualistas, agnósticas ou ateístas, consonante com os discursos e 

práticas correntes na atualidade do saber. 

Olhando para a história, percebe-se que a moral contemporânea se difere em muito da 

moral que se inscrevia na Antiguidade Clássica ou na Idade Média. Não se deve confundir, aqui, 

essa separação, com uma divisão de acordo com a História clássica, busca-se apenas um primeiro 

olhar para um percurso complexo. 

Na Grécia Antiga, o pensamento estava pautado na noção de ―Cosmogonia‖, sendo a 

moral, organizada pela noção de telos, em que as finalidades que os corpos possuíam e suas 

realizações plenas, determinariam a ordem universal, ou seja, almejava-se a adequação ao lugar 

natural como forma de contemplação do divino, da boa vida 
12

. Enfim, para os gregos, como 

afirma Foucault (1994), a felicidade era um objetivo moral e estar em consonância com o seu 

lugar natural seria uma forma de alcançar essa satisfação. Pensando nessa visão em relação à 

contemporaneidade, percebe-se um regime de verdades diferente, baseado na diversidade, no 

caos instaurado como algo positivo.  
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Em outro âmbito, contrapondo essas perspectivas, o discurso religioso medieval traz em 

si uma carga dogmática, em que a moral se transforma em lei divina pautada na ameaça de 

punição. O controle pelo medo se torna um elemento para a organização de uma sociedade 

regrada e dócil. O homem se vê em meio a um enfrentamento maniqueísta do bem e do mal, 

(Nietzsche, 2002), precisando escolher, sob a ameaça da condenação, um caminho de ―bons 

costumes‖ ou do ―pecado‖.  A moralidade emerge, dessa forma, como uma missão dada por Deus 

ao homem cristão.  

 

1 Conceitos em relevância: entre a arqueologia foucaultiana e a genealogia nietzschiana 

Almejando dar forma a uma análise das constituições, dos modos de existência de 

determinados saberes e sua emergência, olha-se para a história a partir de um novo ângulo. 

Pensando com Foucault (1995), as continuidades, as grandes sequências lineares, tomadas pela 

Histórica clássica como universais, já não cabem mais no discurso da contemporaneidade, que se 

baseia, essencialmente, na presença das complexidades, da diversidade, das rupturas. O olhar 

para o dispositivo religioso, no âmbito de suas manifestações materiais, demanda uma 

observação dos enunciados que permeiam dado acontecimento, que, apesar de dispersos e raros, 

podem ser recortados e vistos como vestígios de um edifício e suas diversas conexões, dando 

forma a uma espécie de arqueologia, uma busca pelos sinais inscritos em dado momento que 

possibilitam análises sobre as condições de existência. Sendo assim, percebe-se um novo modo 

de ver a sociedade em sua progressão temporal, vê-se agora um conjunto de relações rizomáticas 

que são descontínuas, que se rompem, se sobrepõem, em meio a um tumulto de relações 

entrópicas. Utilizar-se-á, então, a arqueologia foucaultiana como um meio de olhar para a 

produção dos discursos em relação à história, suas diversas possibilidades de existência, seus 

regimes de visibilidade e de dizibilidade, como conceitua Deleuze (2005), as verdades 

constituídas e os dizeres possibilitados, sua retomada e sua mutação. De acordo com Foucault 

(2003), é preciso olhar para o discurso e suas relações, para os regimes de verdade e os efeitos de 

realidade produzidos. Foucault (2000) afirma: 

 
Sob as grandes continuidades do pensamento, sob as manifestações maciças e 

homogêneas da razão, sob a evolução tenaz de uma ciência obstinando-se para 
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existir e se aperfeiçoar desde o seu começo, procura-se atualmente detectar a 

incidência das interrupções (FOUCAULT, 2000, p. 84). 

 

Deixa-se, agora, de apagar o que está disperso, pensa-se nas instituições, nas práticas, nos 

discursos esquecidos, tratados como anormais, como destoantes. O pensamento de Nietzsche 

(2002) perpassa tal definição no nível de sua cosmogonia. O olhar para o cosmos como um lugar 

de infinidade temporal e finitude espacial se faz mister para definir a visão de Nova História, 

como usa Foucault (1995). Nietzsche (2002) assegura que há, na existência, uma tendência à 

mudança constante, sem que haja necessariamente gene ou telos (princípio ou fim), mas uma 

constante ―vontade de poder‖ que seria a própria força física que leva o cosmos a entrar num 

processo de devir contínuo (NIETZSCHE, 2006).  

A quebra da continuidade, o martelar de uma resistência, o ressoar de uma batida, fazem 

com que os axiomas estremeçam e se reorganizem, dando lugar a novos sistemas de pensamento. 

Nietsche (2006) instiga à análise do mundo das relações, o poder inscrito na reflexibilidade e as 

proporções de um olhar crítico sobre a vida, desconstruindo-a para que, em seguida se reconstrua.  

É sobre esses aspectos que Foucault (2000) se debruça, trazendo à luz o conceito de ―microfísica 

do poder‖, em que as relações se inscrevem num ambiente de enfrentamentos microscópicos, que 

se inserem nas práticas discursivas e geram um processo de emergências e rupturas, funda-se 

assim o conceito de ―genealogia‖. Olha-se para o passado a fim de encontrar no processo de 

retorno as fissuras de uma progressão obstinada ao contínuo, mas cindida pelas rupturas criadas 

pelos jogos de poder. A teia social se constrói na diversidade, na pluralidade, na heterogeneidade, 

dando forma a uma rede complexa, é para essa rede que a genealogia olha:  

 
Ora, se o genealogista tem o cuidado de escutar a história em vez de crer na 

metafísica, o que ele aprende? Que por trás das coisas há ―algo completamente 

diferente‖: não absolutamente seu segredo essencial e sem data, mas o segredo 

de que elas são sem essência ou que sua essência foi construída peça por peça a 

partir de figuras que lhe eram estranhas (FOUCAULT, 2000, p. 262).  

 

Pensando nas relações entre a produção dos saberes pelas vias da arqueologia e o olhar 

para o poder fundamentado na genealogia, segundo Courtine (2013), devemos olhar para o termo 

―dispositivo‖ como um conjunto de saberes que se entrecruzam e fazem aparecer outros, 
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possuindo uma função estratégica regulada pelas relações de poder, que aparecem nas práticas 

discursivas e não-discursivas como efeitos dessa trama complexa.  

 

2 O sujeito: processos de subjetivação  

Pelo projeto que se empreende aqui, considera-se relevante discutir a noção da 

subjetividade no discurso, com vias para olhar o sujeito na perspectiva de sua ética, a 

possibilidade de modificar a si mesmo, de atuar sobre seu próprio corpo, resistir aos discursos e 

práticas normalizados no dispositivo religioso cristão. Para a Análise do Discurso de linha 

francesa (AD), de acordo com Fernandes (2008), o sujeito é historicamente marcado, caracteriza-

se como um ser social, apreendido em um espaço discursivo. Esse sujeito é constituído ao ser 

atravessado por uma multiplicidade, como explica Deleuze (2005), em que se encontram formas 

de ver, possibilidades de dizer e, para a regulamentação estratégica dos saberes, linhas de poder 

conflituosas que se entrecruzam. Faz-se, assim, um indivíduo incoerente por natureza, móvel em 

seus processos de constante transformação e formação. 

A partir das noções de discurso e formação discursiva, pode-se inferir que, o sujeito é 

constituído por vozes que dão forma ao discurso. Segundo Bakhtin (1992), esse processo é 

polifônico. A noção de polifonia é de singular importância para o entendimento da noção de 

sujeito no e do discurso. Bakhtin (Ibid) refina seu conceito de polifonia, referindo-se ao 

dialogismo, característica básica para a manifestação e materialização das vozes na sociedade. 

Isso corrobora a relação entre o eu e o outro (mundo social no qual o sujeito se insere. Diferente 

de ―Outro‖ referente a manifestações do inconsciente) nos processos de interação discursiva. 

Segundo Authier-Revuz (2004), o sujeito é um composto discursivo baseado em dois 

tipos de heterogeneidade, uma mostrada e a outra constitutiva. A primeira baseia-se no fato de o 

sujeito poder apontar a origem das vozes que compõem seu discurso explicitamente, enquanto a 

segunda busca evidenciar o entrecruzamento de diferentes vozes, não identificadas, que 

constituem seu discurso. 

O sujeito é o construto de uma exterioridade social. Em outras palavras, é fruto de um 

conjunto de discursos exteriores a si, que o atravessam e causam o devir contínuo.  
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Cada sujeito constrói-se por meio das diferentes relações que, historicamente, estabelece 

com a sociedade. O sujeito é marcado por posições e estas se referem também às diversas 

posturas discursivas que o indivíduo mobiliza socialmente. Isso pode ser observado em diferentes 

ocorrências materiais linguístico-discursivas. 

É preciso observar, ainda, a sociedade que se constitui na atualidade e perceber que sua 

base está fundamentada na disciplinarização dos corpos, na busca pela docilidade da população 

(biopoder/ gorvenamentalidade), e perceber que, a ética de si mesmo possibilita a resistência. Ou 

seja, o sujeito, ainda que inserido em uma conjuntura que tende, como diz Agambem (2009), a 

dessubjetivá-lo, automatizando-o, pode modificar a si mesmo, contrapondo as regularidades de 

dado momento histórico, praticando seu micropoder a partir do lugar que ocupa, desestabilizando 

as continuidades, os universais, fugindo do que é passível de sentido, segundo as regras que se 

inscrevem em seu próprio tempo. A partir dessa breve conceituação sobre o sujeito, busca-se 

inseri-lo no dispositivo religioso para que se possam observar os enunciados correntes, que 

corroboram para a construção de um ambiente em que atuam: a resistência, no cuidado de si, na 

transformação do sujeito em razão de si mesmo; e a subjetivação, como resultado desse cuidado. 

 

3 O martelar do individualismo contemporâneo sobre o dispositivo religioso 

De acordo com Nietzsche (2006) e os conceitos de Foucault (1995), a história é, acima 

de tudo, um movimento, uma onda de mudanças constantes, composta por uma complexidade 

que faz com que a continuidade se quebre e se reestruture a todo o tempo, tornando-se 

descontínua. É na corrente da desconstrução e reconstrução que o sujeito aparece, como efeito 

das relações entre elementos heterogêneos, discursivos e não discursivos, no entrecruzamento 

entre saberes e poderes, no dispositivo.  

Observando essa diversidade expressa pela pluralidade do dispositivo, faz-se coerente 

voltar os olhos para ele como algo que deriva de uma construção. Por si só, o dispositivo é 

estratégico. É olhando para esse conjunto caótico, entrópico, que se vê um reflexo do cosmos, 

uma reprodução de um sistema físico maior, impresso nas proporções do social. As relações 

humanas emergem de condições diversas, entre o que é dito e o que é silencioso, inseridas em um 

emaranhado de conexões, numa malha espaço-temporal em que se distribuem diferentes 
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componentes que, a partir de suas diferentes ligações, possibilitam a existência. Existência essa, 

que se funda em regras e que, em sua regularidade, dá vazão ao aparecimento das resistências, 

que buscam novas ordens. Busca-se, assim, aplicar esses conceitos arquegenealógicos ao 

dispositivo religioso e observar as proporções de seu abalo na contemporaneidade, olhar a 

mudança na ordem dos discursos e evidenciar a subversão. 

O cristianismo se baseia, essencialmente, na crença em uma vida que se estende de um 

plano (terrestre) para outro (espiritual), criando a promessa de vida eterna, de continuidade e 

atribuindo ao presente (leia-se presente como o instante em que se age, o momento de 

consciência que não se confunde com a lembrança ou com a esperança) um status de preparação, 

em que se devem conter os instintos animais, os desejos, as vontades, os prazeres e se entregar a 

uma vida ascética, que se baseia na purificação do corpo e da alma (vista de forma regular no 

discurso cristão como a essência do humano) para que se possa adentrar numa próxima vida, num 

paraíso em que se desfrutará a eternidade.  Para tanto, os cristãos devem seguir o que está dito em 

seu livro de regras (a bíblia) e assumir posturas morais que sejam refletidas socialmente, ou seja, 

como diria Foucault (2008), criam-se aportes para um sistema que gera a disciplina pelo medo e 

promove a segurança pelos olhos vigilantes, pelo olhar do outro. O dispositivo religioso se baseia 

na busca pelos corpos dóceis, pelo sujeito que não responde ao martelar, pela passividade e, por 

isso, se associa bem a qualquer sistema governamental que demande o controle da massa.  

É na transição entre os séculos IV e V que o cristianismo aparece na História clássica em 

um movimento expansionista, com a conversão do imperador Constantino à fé cristã, a 

perseguição de pagãos e filósofos e a dispersão dos dizeres que passavam a tratar como axiomas: 

o maniqueísmo, céu e inferno, os perigos da vida dos prazeres e a ameaça da condenação. 

Disseminado por toda a Europa e adentrando o Oriente Médio, o cristianismo não escapou dos 

jogos de poder e, na microfísica de suas relações, os Cismas históricos tiveram vez, em 

detrimento de diferentes interpretações das escrituras, diferentes valores de verdade 
13

. 

Em sua dispersão pela história, a doutrina cristã passou por mudanças e adequações, mas 

nada rompeu mais com os seus fundamentos do que a pós-modernidade e o movimento 

racionalista nela inscrito. O cientificismo e o antropocentrismo tiram do plano espiritual e da 

                                                           
13

 Disponível em: <http://www.vivos.com.br/86.htm//>. Acesso em: 27 jul.2015. 
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figura de um Deus a função de motor da vida e a atribuem ao próprio homem, pautando-se nas 

diversas invenções e recursos que melhoram e facilitam a vida, medicalizando-a, higienizando-a, 

e, mesmo que sejam práticas que controlam os corpos, a possibilidade de se libertar e agir sobre 

seu próprio corpo parece maior, pois há um crescimento, quiçá uma abertura, para um discurso 

que se normaliza ao ressaltar as diferenças e as possibilidades de agir por-si, eticamente.  

A vida eterna parece se configurar, na contemporaneidade, como uma muleta, que não 

gera mais medo na possibilidade de sofrer num inferno de chamas e açoite, ou esperança na 

variável que leva à tranquilidade de um paraíso, mas cria o conforto de que a morte não é o fim e 

de que a existência tem um sentido maior que não cabe ao homem explicar. Não se deseja, agora, 

uma vida eterna, mas a efemeridade do instante, carpir o dia, viver cada vez mais e melhor. Há no 

homem moderno uma vontade de potência que o leva a questionar, a mudar, a romper com a 

quietude e cuidar de si. Existe aí, ainda, uma alteridade, como afirma Bakhtin (2010), que se 

define na relação com o outro, na responsabilidade inerente às relações e na existência dos atos 

como construtos dialógicos. O sujeito contemporâneo é essa amalgama incoerente, em que 

convivem a alteridade e o individualismo.  

 A imagem do Deus ameaçador decai diante da liquidez da contemporaneidade. Os 

mandamentos de sua lei, antes pré-requisitos para a entrada no ―reino dos céus‖, se esfacelam em 

face à atualidade do saber. Observar-se-á, abaixo, um conjunto de enunciados que carregam, em 

sua materialidade, vestígios do modo como o dispositivo religioso cristão se encontra em um 

momento de abalo e reestruturação, ou mesmo uma mudança de ordem: 
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 Figura 1: Oitavo mandamento (segundo o cristianismo) 

 

Disponível em: <http://profetadoevangelho.blogspot.com.br/2015/03/1-trim-2015-licao-10-nao-furtaras-

i.html>. Acesso em: 29 jul. 2015. 

 

Inicialmente, observa-se, na figura 1, o oitavo mandamento entre as leis que Moisés 

escreve em tábuas de pedra a partir da inspiração divina. As leis mosaicas são a base para a 

criação de uma moral cristã, tomada como símbolo de um modo de vida pacífico e profícuo em 

sociedade. Porém, associados ao sistema absolutista na Idade Média e, posteriormente, a um 

sistema capitalista, os mandamentos passam a constituir uma ferramenta de controle que 

possibilita a manutenção do capital na mão de poucos e a pacificação e docilização do povo 

diante da desigualdade social, preferindo a fome e a morte como mártires, a ter que roubar. Isso 

comprova o modo como se deu a regularização e a normalização das regras que perpassam o 

dispositivo religioso, ainda que haja resistência. 

Na contemporaneidade, porém, a existência da diversidade em larga escala e a 

possibilidade de fazer aparecer essa complexidade, antes suprimida pelos grandes nomes, pelas 

continuidades e pelos universais, dá vazão para a criação de leis fundamentadas num Estado 

laico, mas que retomam os ditos cristãos relacionados à prática do furto:  
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Figura 2: O furto inserido no discurso jurídico

 

Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619340/artigo-157-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-

dezembro-de-1940>. Acesso em: 29 jul. 2015. 

 

Tanto o dispositivo jurídico, quanto o dispositivo religioso, entrecruzam-se na 

fundamentação de suas leis, na regulamentação de práticas, no cuidado sobre o corpo alheio. 

Porém, as práticas de um dispositivo jurídico, na atualidade, se fazem mais presentes, na medida 

em que atendem as urgências criadas pelos saberes de dado momento. 

 Baseado neste anormal que surge na pós-modernidade, o sujeito que destoa, que resiste 

e que altera a si mesmo, que martela os cristais enrijecidos e faz com que eles se abalem, emerge 

um movimento existencialista que assegura, na retomada do discurso filosófico greco-romano 

sobre os prazeres, a boa vida. Esse sujeito, apesar de estar inserido nos dispositivos religioso e 

jurídico, nega o controle do outro sobre seu corpo e resiste, martela ao não condenar o ladrão 

faminto. Do mesmo modo, o sujeito que insurge contra a fome e as normativas do dispositivo e 

assumo a posição de ―ladrão‖, quebra a regra e faz surgir um novo regime de visibilidade e 

dizibilidade, permeado por jogos de poder (Figuras 3 e 4): 
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Figura 3: O furto como uma expressão do desespero 

 

Disponível em: <https://br.noticias.yahoo.com/blogs/vi-na-internet/policial-se-recusa-a-prender-mulher-que-roubou-

142708619.html>. Acesso em: 30 jul. 2015. 

 

Figura 4: O furto como uma reação ao sistema 

 

Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/05/homem-preso-por-furtar-carne-para-alimentar-o-filho-

consegue-emprego.html>. Acesso em: 30 jul. 2015. 
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O roubo parece ter estabelecido uma nova ordem na contemporaneidade, que não se 

associa mais ao dispositivo religioso ou jurídico, mas a um movimento revolucionário, de 

resistência, de martelar, contra um sistema econômico que hierarquiza classes e que cria a ilusão 

da meritocracia, utilizando aportes diversos para docilizar os corpos e controlá-los.  

Parece emergir, agora, uma ordem baseada no sujeito e na ânsia pela liberdade, pela 

equidade, pela diversidade.  

 

Considerações finais 

Observa-se e constate-se, nesse estudo, que a emergência e a dispersão de enunciados 

propiciam a regularização, a normatização de valores de verdade, que, em contato com a 

multiplicidade inscrita na formação de outros enunciados geram a resistência, o enfrentamento de 

forças que provoca uma mudança na ordem que rege determinado momento historicamente 

situado, como assegura Veyne (2014): ―Um certo regime de verdade e certas práticas formam 

assim um dispositivo de saber-poder que inscreve no real o que não existe, submetendo-o ainda à 

divisão do verdadeiro e do falso‖.  

O capitalismo, aliado à globalização, tornaram-se agentes que fortaleceram a criação de 

sistemas de controle dos corpos, porém proveram o povo de ferramentas para a sua resistência, o 

que comprova a pressuposição recíproca entre regra e oposição. Veyne (2014) afirma: ―[...] há 

regularidade em toda parte, uma vez que há poder em toda parte: constata-se que alguns se 

insurgem enquanto outros se deixam levar‖.  

Permanecem as existências do asceticismo e do niilismo, porém, na atualidade, parece 

haver, mesmo em meio ao dispositivo religioso, uma preocupação muito maior com as questões 

do agora, do bem viver, do aproveitar cada instante, do que com uma preparação para a vida 

eterna. Essa nova ordem cria práticas como a ―Teologia da Missão Integral‖, que se resume a um 

conjunto de ações de caráter social, fugindo à esteira da totalidade espiritual e integrando 

movimentação social e evangelização, fatos como esse normatizam um novo construto do 

dispositivo religioso, uma reconstrução calcada na desconstrução. Comprova-se a existência do 

abalo pautado no martelar de um antropocentrismo humanista.  
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Resumo: O presente estudo integra um projeto de pesquisa que se propõe a investigar a 

construção de identidades ligadas à juventude em letras de músicas do rock nacional da década de 

1980, o qual se expande em um contexto de abertura política, com destaque para a transição do 

regime ditatorial ao democrático, a evolução das novas tecnologias de difusão e circulação da 

cultura de massa, tendo como consequência a expansão da indústria fonográfica e um acelerado 

crescimento urbano. Nesse contexto, percebe-se uma ascensão desse segmento musical, tendo o 

jovem como seu principal protagonista. Como recorte dessa temática, escolhemos a letra da 

música Faroeste Caboclo, cuja autoria é do cantor e compositor Renato Russo, integrante do 

grupo Legião Urbana, para estudo dos conceitos de resistência e relações de poder, vivenciadas 

pelo sujeito que protagoniza a narrativa poética supracitada. Nos versos dessa composição, temos 

a narrativa da trajetória de um sujeito que vivia em uma fazenda do interior e, expulso desse 

ambiente natural, passa a enfrentar outras relações de poder no espaço urbano. Tem-se uma 

história bem demarcada com início, meio e fim. Da infância na fazenda à experiência na cidade e 

morte espetacular, inclui-se transmissão de suas aventuras pelos meios de comunicação, rádio e 

TV. Pretendemos desenvolver nosso estudo dentro do campo teórico-metodológico da Análise do 

Discurso de linha francesa, abordando os conceitos de discurso, sujeito, poder e resistência, de 

acordo com a perspectiva foucaultiana. Assim, a partir desse aparato conceitual, propomos 

analisar a constituição do sujeito e as relações de poder experimentadas pela personagem João de 

Santo Cristo que, em diferentes momentos de sua história, assume posicionamentos cambiantes, 

tanto de submissão quanto de resistência às normas e práticas vigentes. Dessa forma, verificam-se 

situações envolvendo um jogo de embates, possibilitando problematizar os conceitos de 

resistência e relações de poder, de acordo com o objetivo proposto. São essas questões que 

interessam ao presente estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resistência; relações de poder; rock dos anos 80; Renato Russo. 

 

Introdução 

 O rock nacional da década de 1980 apresenta seu processo de expansão em meio a 

algumas condições de emergência, tais como abertura política, crescimento da indústria 

fonográfica, interesse dos empresários pelas bandas, possibilitando a ascensão desse segmento 

musical na época supracitada.  
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 Com influências de estilos norte-americanos e ingleses, o rock no Brasil se abre para um 

perfil de expressão mais direta, tendo em vista de que a censura já não se fazia presente (não com 

a mesma intensidade dos tempos da ditadura militar), dando condições para a composição e 

veiculação de letras contendo críticas diretas de cunho político e social. Essa abertura e 

intensificação das produções musicais levaram à criação de várias bandas de rock, cujos músicos 

eram, em sua maioria, jovens (com idades entre 16 e 29 anos). Além disso, o consumo intenso 

desse segmento musical justifica a sua denominação como cultura de massa. 

 Nessa direção, foi escolhida a letra Faroeste Caboclo, de autoria de Renato Russo, 

pertencente ao álbum Que país é este, lançado em 1987. Trata-se de uma narrativa poética que 

conta a trajetória do protagonista João de Santo Cristo, que, desde a infância no interior 

nordestino até sua fase adulta, em Brasília, tem sua vida marcada por conflitos sociais, oscilando 

entre mocinho e vilão. A partir desses embates, este estudo procura evidenciar os elementos 

resistência e relações de poder propostos por Foucault, e sua relação com o discurso que se 

apresenta materializado na referida letra musical. 

 

Algumas discussões sobre discurso, resistência e relações de poder, segundo Foucault 

 

 Este estudo pretende analisar a letra da música Faroeste Caboclo, de Renato Russo, com 

o intuito de apontar, a partir do seu discurso, os elementos resistência e relações de poder que a 

envolvem, por meio do protagonista dessa narrativa poética, João de Santo Cristo, em sua 

trajetória, do interior nordestino à Brasília-DF. Para tanto, alguns elementos merecem destaque, 

para a realização desse entrelaçamento entre os conceitos foucaultianos e o objeto de estudo em 

questão.  

O discurso e o poder são elementos importantes no processo de constituição dos sujeitos. 

Vinculando-se ao social, pela troca de sentidos entre os sujeitos, o discurso se materializa pelos 

enunciados, constituindo indivíduos em sujeitos. Nessa vertente, elenca-se a formação discursiva 

(FD) como subsídio para o discurso, que, segundo Foucault (2008), refere-se a um conjunto de 

regularidades que determinam a homogeneidade e o fechamento do discurso. Nessa linha de 

raciocínio, é possível afirmar que um discurso se apoia em uma mesma formação discursiva:  
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva (FOUCAULT [1969] 2008, p. 43, grifo do autor).    

 

 Pelo caráter apresentado pelo conceito de FD em Foucault, é possível estabelecer uma 

relação entre formação discursiva e resistência, bem como as relações de poder. Traduzindo-se 

em posições de sujeito, essas formações podem ser antagônicas, isto é, contrárias entre os 

sujeitos, isto é, há posicionamentos contraditórios sob vários aspectos (objetos) em diversos 

contextos sociais de produções de discursos. Portanto, os sujeitos se inscrevem nas FDs, estas, 

responsáveis pelo consenso ou resistência de determinados discursos e/ou situações que o 

cercam, caracterizando, assim, as relações de poder que são travadas cotidianamente entre os 

sujeitos.  

Pela FD considera-se que um discurso é sempre aberto à relação com outros discursos 

ditos anteriormente, em algum momento na história. Trata-se da memória discursiva de um 

enunciado que apresenta sua inscrição na história. Nessa perspectiva, afirma-se que a produção 

discursiva, por meio das suas condições de existência, retoma discursos já ditos anteriormente, 

em algum momento na história e que esse enunciado (re)buscado ganha novo sentido conforme 

as condições sócio-históricas que o sustentam. Assim concebida a FD, uma vez ligada à história, 

é por mio desta que o indivíduo se constitui como sujeito, pela subjetivação, portanto, na sua 

relação com outros sujeitos e com outros discursos, formando seus posicionamentos. 

Nessa perspectiva histórica em relação à constituição do sujeito, a noção de memória 

entra em consonância com a formulação do conceito de arquivo proposta por Foucault ([1969] 

2008), como o conjunto de todos os enunciados ditos em determinada época. Dessa forma, 

afirma-se que o arquivo constitui a lei do que pode ser dito. Ademais, é preciso considerar o 

enunciado como uma unidade do discurso que difere das proposições e dos atos de fala. Nessa 

concepção foucaultiana, o que está em jogo é a singularidade que demarca o aparecimento de um 

enunciado, o seu aspecto de raridade. As condições de existência do discurso permitem tomá-lo 

como um acontecimento (FOUCAULT [1969] 2008). Nesse contexto, a análise de um enunciado 

deve considerar o jogo de relações que ele estabelece com outros enunciados, podendo provocar 
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o efeito de apagamento ou de valorização, fatores determinados pela sociedade (FOUCAULT, 

1999).  

Na dimensão contextual de um enunciado, cujo discurso se faz presente, o sujeito não é o 

centro do dizer. São as práticas e os discursos que constituem o sujeito, determinando o que pode 

se dizer em dado momento histórico. Nessa direção, é válido acionar o sujeito que se apresenta na 

letra da referida música, que se constitui em um complexo contexto de relações sociais, nos 

campos escolar, profissional e amoroso, e até mesmo no tráfico ele se mantém tanto na condição 

de sujeição (aceita as regras) quanto na resistência (quando as questiona), conforme as relações 

de poder estabelecidas entre os sujeitos na narrativa de Faroeste Caboclo. A noção de sujeito em 

Foucault (2007) apresenta como pano de fundo a subjetividade, como já mencionado, cujo 

processo de subjetivação se dá pelas relações sociais.  

Nessa linha de raciocínio, o poder exerce função importante, pois, os sujeitos estão em 

constantes relações de poder, relação entre microfísicas do poder, que, no seu curso social, 

provoca o surgimento de verdades como resultante desse processo sócio-histórico. Nessas 

relações de poder, há uma espécie de individualização desses sujeitos, dados pela disciplina 

reguladora do comportamento, pelo próprio discurso, tendo o corpo como importante aliado, 

objeto do poder (FOUCAULT, 2007). Nesse confronto diário, o indivíduo é subjetivado, 

assumindo posicionamentos, sendo um produtor de poder e objeto do saber, processo da 

subjetivação/objetivação do sujeito. Além disso, a relação entre poder e saber deve ser tomada 

como vinculada ao lugar social ocupado pelo sujeito.  

Nessa direção, afirma-se que a verdade, então, é entendida como produção, estando 

condicionada à posição ocupada pelo sujeito do discurso (FERNANDES, 2012).  Nessa 

perspectiva, Foucault (2007) aponta que o poder se dá de forma heterogênea e está em constante 

movimento, não sendo, portanto, estático. Ainda sobre a constituição do sujeito e sua íntima 

relação com o poder, sublinhando as considerações de Foucault, afirma-se que o sujeito se 

constitui historicamente, no âmbito de suas práticas discursivas. Assim, pela relação entre 

discurso, sociedade e história, há mudanças nos saberes, e, consequentemente, liga-se aos poderes 

(GREGOLIN, 2003).  

Pensando o sujeito e sua relação com o poder, tomando as palavras de Foucault (1997), 
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vale ressaltar que o poder se liga a estratégias e a um momento histórico específico. Nesse 

sentido, o poder não é algo que existe como acabado, mas acontece, isto é, há práticas de poder 

entre os indivíduos
14

 ou grupos sociais, variando as formas pelo vínculo com instituições 

específicas de uma dada época. O poder é entendido como governamentalidade, ―como um 

domínio de relações estratégicas entre indivíduos‖ (FOUCAULT, 1995, p. 110). Assim, o poder, 

uma vez relacionado às práticas subjetivas, está intimamente ligado à história.  

Para Foucault, o que importa é pensar as microfísicas do poder, isto é, a relação de força 

entre os indivíduos. Nessa direção, o Estado não é tomado como força totalizadora que exerce 

poder soberano sobre esses indivíduos. Pensando assim, alguns determinantes, como estruturas 

ideológicas, forças de produção e luta de classes – defendidas por outros teóricos – são tomadas 

por Foucault (1995) como elementos determinantes dos modos de subjetivação do indivíduo, 

imersos em relação de poder. Nesse sentido, o poder produz sujeitos, não sendo, portanto, algo 

que apenas reprime e exclui. E o poder disciplinar, por sua vez, se liga diretamente a essas 

microfísicas do poder. 

Foucault, em sua obra Vigiar e punir (2004) reforça a ideia de poder disciplinar, 

considerando a prisão como instrumento de controle da sociedade (isto é, do indivíduo/sujeito). 

Além da prisão, em várias instituições, como a escola, a igreja, as empresas, funcionam como 

mecanismos de vigilância do corpo, uma vez submetendo o indivíduo a condutas sociais que o 

mantém sob controle, pela disciplina. 

Nessa perspectiva, Foucault (1995) aborda a relação de violência entre os sujeitos, sendo 

uma ação violenta, destruidora e que age sobre o corpo, sendo totalizadora. Contrapondo-se à 

relação de violência, a relação de poder mantém o outro como sujeito de ação, isto é, dá liberdade 

de resposta desse outro, não sendo, portanto, fechada.  

Pensando nestas questões, é válido elencar as relações de poder baseadas nas instituições, 

que apresentam toda uma estratégia para o funcionamento e manutenção dessas relações na 

lógica das organizações, pelas suas práticas. Dessa, maneira, Foucault (1995) acentua que o poder 

nas instituições é, de certo modo, legítimo, uma vez considerando-se todo o aparato que o 

                                                           
14

 Passamos a usar o termo ―indivíduo‖, que Foucault utiliza para suas explanações sobre o poder. Assim, o termo 

―sujeito‖ (categoria linguística) é utilizado para as definições no discurso. 
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modela, como técnicas e procedimentos que demarcam essas relações de poder, no âmbito do 

governo das ações. 

Esse exercício do poder vinculado às instituições está ligado a regras, aos modos de ação 

de um indivíduo sobre o outro e, sobretudo, os discursos que predominam a partir das regras, do 

controle. Nessa linha de raciocínio, são trazidos à tona os dispositivos de poder, as instituições 

cujo poder influenciam nas relações entre os indivíduos (como por exemplo, a escola e o Estado), 

como formas de controle das ações, que, direta ou indiretamente, acabam por desempenhar o 

papel de regulador das relações de poder entre os indivíduos. 

Ao tomar as relações de poder pelas microfísicas do poder, isto, é, que se constituem fora 

das instituições, pelas relações entre indivíduos, é possível considerar o discurso como um 

elemento chave no desempenho desse papel pelo sujeito. Considerando-se que o discurso se liga 

ao sentidos, por meio do qual ocorrem os processos de subjetivação/objetivação do sujeito, é 

válido afirmar que as relações de poder se manifestam, sobretudo, pela linguagem, tendo em vista 

a sua troca, cotidianamente, pelos sujeitos. Nessa circunstância, o discurso é o principal 

instrumento para o funcionamento do poder. Assim, as práticas discursivas se vinculam ao 

exercício do poder, bem como afirma Foucault (2004), que considera o discurso ―como práticas 

que formam sistematicamente os objetos de que falam‖ (FOUCAULT, 2004, 55). 

Nessa perspectiva, o discurso funciona como uma luta entre os sujeitos, no exercício do 

poder. Assim, a linguagem, uma vez ligada a instituições, é determinada por elas, isto é, 

controlada por esses dispositivos que determinam o que pode ser dito. Esse controle é definido 

por Foucault (1999) como ―a ordem do discurso‖. Além desse controle no que tange às regras 

estabelecidas, a vontade de verdade é outro ponto que merece destaque para o entendimento 

desse filtro discursivo. Essa vontade de verdade mantém vínculo com o momento histórico e 

exerce a função de selecionadora do discurso, isto é, pauta as verdades que interessam em um 

contexto, provocando mecanismos de seleção (exclusão) do discurso. E as relações de poder 

acabam por se relacionar com os discursos. 

Outro ponto ligado ao discurso, no seu processo de seleção (vinculada à ordem) é a 

doutrina, uma vez que pelo discurso o sujeito acaba por se mostrar, revelar a doutrina na qual está 

ligada. Dessa maneira, os discursos, ligados à doutrina, revelam a(s) identidades do sujeito, seja 
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como classe, raça, interesse, enfim, que externa a formação discursiva do sujeito (FOUCAULT, 

2008).  

Nesse entrelaçamento entre a ordem do discurso e as relações de microfísicas do poder, 

considerando o conceito de formação discursiva proposto por Foucault, é possível elencar a 

definição de resistência com mais precisão. Nessa linha de raciocínio, pelo discurso que é 

controlado pelas convenções sociais e que identifica o sujeito, este, por sua vez, pode exercer 

tanto o exercício da aceitação (assujeitamento) quanto o da resistência (rejeição) de um discurso, 

regra ou de uma situação social que não corresponde à sua formação discursiva.  

 

Leitura da letra musical Faroeste Caboclo 

Para uma breve análise da letra de Faroeste Caboclo, escolhida para leitura, vale contar a 

história dessa narrativa poética, para depois entrarmos nas leituras propriamente ditas. Essa 

descrição pode ser útil no sentido de estar evidenciando as formas de subjetivação do sujeito 

protagonista, possibilitando relacionar essas formas com as resistências e as relações de poder 

inscritas no discurso da letra em questão. Vale destacar que o texto da letra, embora tenha uma 

estrutura poética, tem um narrador, a partir do qual percebem-se avaliações, julgamentos em 

relação aos personagens, não simplesmente narrando os fatos. 

João de Santo Cristo é um garoto que vive na região nordestina, no sertão da Paraíba, 

tendo sua vida marcada pela coragem, não possuindo medo, desde sua infância. Considera-se um 

corajoso nato, sendo que, segundo Santo Cristo, Jesus Cristo havia lhe dado essa ―coragem‖ e o 

ódio que sentia. A revolta de Santo Cristo é ampliada quando seu pai é morto por um militar. Aos 

quinze anos é levado para um reformatório. 

 Na escola, Santo Cristo não era diferente, dando trabalho aos professores e frequentava à 

igreja não por objetivos religiosos, mas para roubar o dinheiro do dízimo que era doado pelas 

senhoras. ―Sentia que ali não era seu lugar‖, querendo sair para conhecer o mar e as coisas que 

ele via na televisão. Sentia-se discriminado por sua ―classe e cor‖. 

 Dessa forma, João de Santo Cristo vai à Salvador. Ao chegar naquela cidade, conheceu 

um boiadeiro, o qual viajaria para Brasília, mas pede para Santo Cristo ir no seu lugar. Assim, 
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João de Santo Cristo vai para Brasília, chega à capital federal e começa a trabalhar de carpinteiro. 

Começa então a trabalhar em Planaltina, onde conhece pessoas e a frequentar locais públicos, 

como ―zonas‖.  

 Santo Cristo, insatisfeito com seu salário e cansado de ouvir promessas do ministro no 

sentido de lhe ajudar, alia-se a Pablo, um boliviano traficante e começa a plantar maconha. Santo 

Cristo fica rico, pois assume a liderança no tráfico. Sua vida social era frequentar as festas de 

rock, até que conhece alguns ―boyzinhos‖ e começa a roubar. Porém, Santo Cristo vai para a 

cadeia, ―agora ele era bandido e não alega medo de ninguém, nem de polícia, traficante, playboy 

ou general‖.  

 Momentos depois, Santo Cristo conhece Maria Lúcia, uma jovem linda por quem ele se 

diz apaixonado, querendo se casar com ela e ter filhos. Nessa fase de sua vida, o jovem retorna ao 

trabalho de carpinteiro. Mas ele não muda de vida e retorna sua parceria com o traficante 

boliviano Pablo. 

 Nesse momento, surge Jeremias, um traficante que fica sabendo dos planos de Santo 

Cristo e promete acabar com ele. O jovem não se intimida e faz promessas de reagir caso 

Jeremias começasse a brigar, pois Santo Cristo já sabia atirar e possuía uma arma adquirida por 

meio de seu parceiro Pablo. 

 Quando Santo Cristo decide voltar para casa, tem uma surpresa desagradável, pois 

Jeremias havia se casado com Maria Lúcia e engravidado a moça. Assim, decepcionado pelo 

ocorrido, João de Santo Cristo chama Jeremias para um duelo, tendo marcado o encontro na 

Ceilândia. Santo Cristo ameaça a acabar com Jeremias, seu rival, e com Maria Lúcia. 

 Dessa forma, acontece o encontro dos três: Santo Cristo, Maria Lúcia e Jeremias. Além do 

trio, a equipe de reportagem de TV também aparece para dar cobertura à tragédia. Jeremias atira 

Santo Cristo pelas costas e Maria Lúcia entrega a arma para seu ex, que atira em Jeremias, 

afirmando ser homem, não atirando pelas costas como seu rival. Maria Lúcia também morre de 

remorsos. E o povo que ali assiste declara que Santo Cristo era santo. ―E a burguesia não acredita 

na história que vê na TV‖. 

 Considerando a resistência e as relações de poder, dado pelo discurso, de acordo com 

Foucault, vale destacar alguns trechos da letra da música em estudo, evidenciando os pontos mais 
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perceptíveis em relação a esses elementos. Na trajetória do protagonista, percebe-se que desde a 

infância João de Santo Cristo se constitui como sujeito em um contexto social que contribui para 

que ele agisse de forma revoltada com a sociedade: ―Era o terror da cercania onde morava‖/‘E na 

escola até o professor com ele aprendeu‖. 

 No discurso, percebe-se que a formação discursiva do sujeito era contrária à realidade na 

qual ele vivia: tinha sonhos e a realidade vivida por ele no sertão nordestino não contribuía para 

tal realização, não havendo um consenso entre seu interior e exterior, tomando a resistência como 

aliada nesse descompasso: ―Sentia que aquilo ali não era o seu lugar‖. 

 Esse desejo de mudança e concretização de sonho é abafado desde a adolescência, ficando 

evidente nos seguintes enunciados: 

 

Aos quinze foi mandado pro reformatório 

Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror 

Não entendia como a vida funcionava 

Descriminação por causa da sua classe e sua cor 

 

Esse discurso sugere a forma como João de Santo Cristo é objetivado como ―doente‖ pela 

sociedade, se submetendo a sansões sociais que acabam por deixá-lo ainda mais revoltado, 

reforçando seu discurso negativo em relação à sociedade que o cerca. Esse posicionamento 

condicionado às relações de poder pode ser relacionado às considerações de Foucault (1997), 

quando afirma que as relações de poder se liga a instituições e a certas estratégias. E essa visão 

do sujeito em relação às ações da sociedade o deixa confuso ―Não entendia como a vida 

funcionava‖, resultando em um reflexo negativo sobre a sua visão de si ―Discriminação por causa 

da sua classe e sua cor‖. Nessa passagem, é evidenciado como os valores de classe (pobreza) e 

cor (negro) são adotados socialmente para qualificar ou desqualificar um indivíduo. 

Percebe-se a presença da resistência de forma nítida em ―Onde aumentou seu ódio diante 

de tanto terror‖, isto é, o ódio que sentia da sociedade. Além de relação de poder, dada por duas 

forças que travam uma luta em relação às suas formações discursivas, isto é, posicionamentos 

contrários em relação a convenções sociais. Esse jogo pode ser relacionado à ordem do discurso 

(FOUCAULT, 1999), já que o sujeito é revelado por meio da prática discursiva.  

Posicionamentos de sujeitos variadas coexistem por parte do sujeito protagonista: tráfico, 
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religião, heroísmo, violência, roubo, de formas alternadas. Nos enunciados a seguir, é possível 

citar um exemplo dessa oscilação, bem como sugere a chance desse sujeito de se manter em um 

posicionamento de mocinho. Isto é, recusa a ajuda do governo para se dedicar ao tráfico: 

 

E ouvia às sete horas o noticiário 

Que sempre dizia que seu ministro ia ajudar 

Mas ele não queria mais conversa 

E decidiu que como Pablo ele iria se virar 

 

 Essa adesão a um posicionamento ―como Pablo‖ pode ser percebida como uma espécie de 

influência, mas que pode ser aliada à falta de condições de trabalho e remuneração. Dessa forma, 

o sujeito se posiciona pela influência social, considerando a forma como esse protagonista é 

subjetivado. A resistência ao governo é nítida em ―Mas ele não queria mais conversa‖. Isto é, o 

poder de convencimento não pertencia mais ao ministro, mas a seu amigo Pablo. 

 Essa influência social que acaba por ―conquistar‖ João de Santo Cristo é reforçada nos 

enunciados: 

 

Sob uma má influência dos boyzinhos da cidade 

Começou a roubar 

Já no primeiro roubo ele dançou 

E pro inferno ele foi pela primeira vez 

Violência e estupro do seu corpo 

Vocês vão ver, eu vou pegar vocês! 

 

 O texto explora, nessa passagem, um já dito, qual seja, o indivíduo é produto do meio, 

evidenciado em ―má influência dos boyzinhos‖. Assim, o protagonista é vítima dessas 

influências. No discurso, percebe-se um retorno do sujeito em relação a seu passado, quando era 

adolescente. Há um jogo de palavra em relação ao termo ―inferno‖ para expressar a prisão, tendo 

em vista as relações de poder que prevalece sobre esse lugar socialmente demarcado. Trata-se de 

um discurso que revela duas formações discursivas distintas, como duas forças que travam uma 

luta, sugerindo a relação conturbada entre o sujeito protagonista e os que o mantêm em seu poder. 

A relação de resistência é notória em ―Vocês vão ver, eu vou pegar vocês!‖. 

 

Agora Santo Cristo era bandido 

Destemido e temido no Distrito Federal 

Não tinha nenhum medo de polícia 
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Capitão ou traficante, playboy ou general 

 

 O termo ―Agora‖ revela uma mudança de posição, em que o sujeito exerce o poder, 

contrariando momentos anteriores, quando o poder era exercido sobre ele (reformatório, escola, 

igreja...). Nesses enunciados, há um jogo de palavras para demarcar relações de poder entre Santo 

Cristo com outros sujeitos, com lugares bem demarcados: ―traficante, playboy e general‖, lugares 

que podem ser definidos como um campo de batalha nos jogos de verdade (FERNANDES, 

2012). ―Não ter medo‖, relação de resistência, inclusive de ―general‖, tendo em vista de que se 

trata de um sujeito ligado a uma identidade para ―vigiar e punir‖ (FOUCAULT, 2004) a 

sociedade, como forma de controle. Ademais, o jogo com os termos ―Santo Cristo‖ e ―bandido‖, 

sagrado e profano, reforça a ideia de poder atribuído ao sujeito. 

 A concorrência no ―negócio‖ do sujeito em questão acaba por travar mais uma luta entre 

Santo Cristo e seu rival, mantendo-se uma relação de poder e resistência por ambas as partes: 

 

Mas acontece que um tal de Jeremias 

Traficante de renome apareceu por lá 

Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo 

E decidiu que com João ele ia acabar 

Mas Pablo trouxe uma Winchester 22 

 

 No enunciado ―Mas acontece que um tal de Jeremias‖ revela que o domínio de Santo 

Cristo é ameaçado. Assim, percebe-se que o exercício de poder muda de lugar. Nesse contexto, 

afirma-se que a trajetória histórica desse sujeito sustenta seu posicionamento, tendo em vista as 

considerações de Foucault (2008) em relação à constituição do indivíduo em sujeito que se dá 

pela história. Dessa maneira, João de Santo Cristo, ao se firmar nesses posicionamentos, acaba 

por ser objetivado como vilão, de acordo com o olhar do Outro. E, nesse processo histórico, 

Jeremias se constitui em apenas mais um rival do protagonista, com quem se mantém essa 

relação de resistência e poder. 

 Nesse processo de lutas, vale destacar o discurso como elemento essencial para o 

funcionamento das relações de microfísicas de poder, como se percebe no discurso ―E decidiu 

que com João ele ia acabar‖. O discurso pode ser tomado, aqui, como uma arma que estabelece 

esse jogo de poder na relação entre os dois concorrentes, cada qual com seu processo de 
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subjetivação/objetivação que se chocam pela ameaça a seus tráficos. Para além das armas 

propriamente ditas, o discurso regula as relações de poder entre os sujeitos. 

 No amor não é diferente em se tratando de Santo Cristo: 

 

Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia 

Já está em tempo de a gente se casar 

Chegando em casa então ele chorou 

E pro inferno ele foi pela segunda vez 

Com Maria Lúcia Jeremias se casou 

E um filho nela ele fez 

Santo Cristo era só ódio por dentro 

E então o Jeremias pra um duelo ele chamou 

Amanhã, às duas horas na Ceilândia  

Em frente ao lote catorze é pra lá que eu vou 

E você pode escolher as suas armas 

Que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor 

E mato também Maria Lúcia 

Aquela menina falsa pra que jurei o meu amor 

E Santo Cristo não sabia o que fazer 

Quando viu o repórter da televisão 

Que deu notícia do duelo na TV 

 

 No contexto de adversidades do sujeito protagonista, o amor é tomado como o elemento 

capaz de provocar a mudança. Nessa direção, a luta que é travada no tráfico é transferida para a 

relação amorosa entre Maria Lúcia e Santo Cristo, relação que é quebrada pelo outro, Jeremias, 

que entra em cena. Dessa maneira, a relação de poder é elencada: ―E então o Jeremias para um 

duelo ele chamou‖/‖Que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor‖. Tratam-se de falas 

diretas do próprio protagonista, sugerindo a importância do discurso para as relações de poder. 

 Nesse triângulo amoroso, resultando em um duelo final, algumas questões merecem 

destaque, cuja oscilação do protagonista entre vilão e mocinho se dá de forma mais nítida, tendo 

em vista seu objetivo de se aderir ao casamento, isto é, constituir família e, ao mesmo tempo 

planejar o assassinato de seu rival no amor e no negócio. Além disso, é sugerida uma forma 

correta de se atirar em uma pessoa, fazer o errado, mas da maneira correta. 

 A mídia merece destaque nesse processo de morte de Santo Cristo, tendo em vista de que 

―O povo declarava que João de Santo Cristo‖/‖Era santo porque sabia morrer‖. A TV, como 

veículo de discursos de massa, possui o poder de convencimento ou não de acordo com as 
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formações discursivas dos telespectadores, bem como se percebe no posicionamento do povo em 

relação a João de Santo Cristo, que era visto como herói. Nessa direção, a confirmação de santo 

em relação ao sujeito, por parte do povo, se deve à mídia que o projeta dessa forma. 

 Ao longo da trajetória do sujeito em análise, algumas entidades merecem destaque, tais 

como escola, igreja e a mídia (meios de comunicação em massa (rádio e TV)). Além disso, é 

apresentada arma de fogo, que, a certo modo, atribui poder aos sujeitos envolvidos no confronto. 

Nessa linha de raciocínio, esses elementos citados funcionam como mecanismos que controlam 

poderes, por meio dos quais o poder funciona entre os sujeitos, pelo discurso. 

 

Considerações finais 

 Este estudo objetivou apontar traços de resistência e relações de poder contidos no 

discurso de Faroeste Caboclo, letra musical composta por Renato Russo, integrante do rock 

nacional da década de 1980. Percebe-se que o protagonista João de Santo Cristo trava situações 

de lutas nas suas vivências sociais, seja no tráfico ou na relação amorosa, oscilando entre herói e 

vilão. Essa trajetória, tendo como pano de fundo a história, pode ser relacionada ao 

descentramento do sujeito, tendo em vista de que não se trata de apenas uma identidade que o 

caracteriza, mas várias, dada à sua subjetivação em meio aos desbravamentos sociais por ele 

traçados. 

 Nesse contexto, é possível destacar que o protagonista é subjetivado num contexto de 

lutas, inclusive na sua adolescência, por meio do reformatório, fator que aumentou ainda mais seu 

ódio, levando-o a ter sentimento de rejeição à sociedade, culpando-a pelo seu modo de agir e 

pensar. E seu percurso em Brasília não é diferente, em que trava uma luta com concorrentes no 

tráfico e na sua relação amorosa, levando-o ao duelo final. Dessa forma, conclui-se que há 

presença de resistência e relações de poder, materializadas no discurso da letra da música. Além 

disso, é possível detectar que essas relações de poder se dão na maior parte pelo discurso que é 

proferido pelo protagonista, nos enunciados da música. Nesse contexto, destaca-se, também, a 

voz do narrador que, de certa forma, faz interferências, avalia, julga, influencia nos 

posicionamentos de João de Santo Cristo. 
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Anexo 
 

Faroeste Caboclo 

 

  Renato Russo 

 

Não tinha medo o tal João de Santo Cristo 

Era o que todos diziam quando ele se perdeu 

Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda 

Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe 

deu 

Quando criança só pensava em ser bandido 

Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai 

morreu 

Era o terror da cercania onde morava 

E na escola até o professor com ele aprendeu 

Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro 

Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar 

Sentia mesmo que era mesmo diferente 

Sentia que aquilo ali não era o seu lugar 

Ele queria sair para ver o mar 

E as coisas que ele via na televisão 

Juntou dinheiro para poder viajar 

Escolha própria escolheu a solidão 

Comia todas as menininhas da cidade 

De tanto brincar de médico aos doze era professor 
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Aos quinze foi mandado pro reformatório 

Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror 

Não entendia como a vida funcionava 

Descriminação por causa da sua classe e sua cor 

Ficou cansado de tentar achar resposta 

E comprou uma passagem foi direto a Salvador 

E lá chegando foi tomar um cafezinho 

E encontrou um boiadeiro com quem foi falar 

E o boiadeiro tinha uma passagem 

Ia perder a viagem mas João foi lhe salvar 

Dizia ele - Estou indo pra Brasília 

Nesse país lugar melhor não há 

Tô precisando visitar a minha filha 

Eu fico aqui e você vai no meu lugar 

O João aceitou sua proposta 

E num ônibus entrou no Planalto central 

Ele ficou bestificado com a cidade 

Saindo da rodoviária viu as luzes de natal 

Meu Deus mas que cidade linda! 

No Ano Novo eu começo a trabalhar 

Cortar madeira aprendiz de carpinteiro 

Ganhava cem mil por mês em Taguatinga 

Na sexta feira ia pra zona da cidade 

Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador 

E conhecia muita gente interessante 

Até um neto bastardo do seu bisavô 

Um peruano que vivia na Bolívia 

E muitas coisas trazia de lá 

Seu nome era Pablo e ele dizia 

Que um negócio ele ia começar 

E Santo Cristo até a morte trabalhava 

Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar 

E ouvia às sete horas o noticiário 

Que sempre dizia que seu ministro ia ajudar 

Mas ele não queria mais conversa 

E decidiu que como Pablo ele iria se virar 

Elaborou mais uma vez seu plano santo 

E sem ser crucificado a plantação foi começar 

Logo, logo os maluco da cidade 

Souberam da novidade 

Tem bagulho bom ai! 

E o João de Santo Cristo ficou rico 

E acabou com todos os traficantes dali 

Fez amigos, frequentava a Asa Norte 

Ia pra festa de Rock pra se libertar 

Mas de repente 

Sob uma má influência dos boyzinhos da cidade 

Começou a roubar 

Já no primeiro roubo ele dançou 

E pro inferno ele foi pela primeira vez 

Violência e estupro do seu corpo 

Vocês vão ver, eu vou pegar vocês! 

Agora Santo Cristo era bandido 

Destemido e temido no Distrito Federal 

Não tinha nenhum medo de polícia 

Capitão ou traficante, playboy ou general 

Foi quando conheceu uma menina 

E de todos os seus pecados ele se arrependeu 

Maria Lúcia era uma menina linda 

E o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu 

Ele dizia que queria se casar 

E carpinteiro ele voltou a ser 

Maria Lúcia pra sempre vou te amar 

E um filho com você eu quero ter 

O tempo passa 

E um dia vem na porta um senhor de alta classe 

com 

dinheiro na mão 

E ele faz uma proposta indecorosa 

E diz que espera uma resposta, uma resposta de 

João 

Não boto bomba em banca de jornal 

Nem em colégio de criança 

Isso eu não faço não 

E não protejo general de dez estrelas 

Que fica atrás da mesa com o cu na mão 

E é melhor o senhor sair da minha casa 

E nunca brinque com um peixe de ascendente 

escorpião 

Mas antes de sair com ódio no olhar 

O velho disse 

Você perdeu a sua vida, meu irmão! 

Você perdeu a sua vida, meu irmão! 

Você perdeu a sua vida, meu irmão! 

Essas palavras vão entrar no coração 

Eu vou sofrer as consequências como um cão 
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Não é que o Santo Cristo estava certo 

Seu futuro era incerto 

E ele não foi trabalhar 

Se embebedou e no meio da bebedeira 

Descobriu que tinha outro trabalhando em seu 

lugar 

Falou com Pablo que queria um parceiro 

Que também tinha dinheiro e queria se armar 

Pablo trazia o contrabando da Bolívia 

E Santo Cristo revendia em Planaltina 

Mas acontece que um tal de Jeremias 

Traficante de renome apareceu por lá 

Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo 

E decidiu que com João ele ia acabar 

Mas Pablo trouxe uma Winchester 22 

E Santo Cristo já sabia atirar 

E decidiu usar a arma só depois 

Que Jeremias começasse a brigar 

Jeremias maconheiro sem vergonha 

Organizou a Roconha e fez todo mundo dançar 

Desvirginava mocinhas inocentes 

E dizia que era crente mas não sabia rezar 

E Santo Cristo há muito não ia pra casa 

E a saudade começou a apertar 

Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia 

Já está em tempo de a gente se casar 

Chegando em casa então ele chorou 

E pro inferno ele foi pela segunda vez 

Com Maria Lúcia Jeremias se casou 

E um filho nela ele fez 

Santo Cristo era só ódio por dentro 

E então o Jeremias pra um duelo ele chamou 

Amanhã, as duas horas na Ceilândia 

Em frente ao lote catorze é pra lá que eu vou 

E você pode escolher as suas armas 

Que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor 

E mato também Maria Lúcia 

Aquela menina falsa pra que jurei o meu amor 

E Santo Cristo não sabia o que fazer 

Quando viu o repórter da televisão 

Que deu notícia do duelo na TV 

Dizendo a hora o local e a razão 

No sábado, então as duas horas 

Todo o povo sem demora 

Foi lá só pra assistir 

Um homem que atirava pelas costas 

E acertou o Santo Cristo 

E come ou a sorrir 

Sentindo o sangue na garganta 

João olhou pras bandeirinhas 

E o povo a aplaudir 

E olhou pro sorveteiro 

E pras câmeras e a gente da TV filmava tudo ali 

E se lembrou de quando era uma criança 

E de tudo o que vivera até ali 

E decidiu entrar de vez naquela dança 

Se a via-crucis virou circo, estou aqui 

E nisso o sol cegou seus olhos 

E então Maria Lúcia ele reconheceu 

Ela trazia a Winchester 22 

A arma que seu primo Pablo lhe deu 

Jeremias, eu sou homem. Coisa que você não é 

E não atiro pelas costas, não 

Olha prá cá filho da puta sem vergonha 

Dá uma olhada no meu sangue 

E vem sentir o teu perdão 

E Santo Cristo com a Winchester 22 

Deu cinco tiros no bandido traidor 

Maria Lúcia se arrependeu depois 

E morreu junto com João, seu protetor 

O povo declarava que João de Santo Cristo 

Era santo porque sabia morrer 

E a alta burguesia da cidade não acreditou na 

história 

Que eles viram da TV 

E João no conseguiu o que queria 

Quando veio pra Brasília com o diabo ter 

Ele queria era falar com o presidente 

Pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer 
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MITOS, CONTOS DE FADAS E A EDUCAÇÃO DE JOVENS  

 

Anna Carolyna Ribeiro CARDOSO  

Universidade Federal de Goiás 
 

Resumo: Ao aprender a falar, o homem aprendeu também a contar histórias. Narrativas 

diversas, sobre a criação ou destruição do mundo, deuses, semideuses, fadas, gnomos 

princesas e bruxas povoam e povoaram o imaginário humano ao longo de séculos. As 

histórias sobre deuses e seus descentes são chamadas ―mitos‖, estando ligadas à religião de 

um povo e aquelas sobre princesas e bruxas geralmente recebem o nome de ―contos de fadas‖, 

sendo passadas de boca em boca, de geração a geração por mães e avós contadoras de 

histórias. Mitos e contos de fadas falam sobre os desejos humanos e suas consequências, 

sendo frequentemente atualizados em séries de TV, quadrinhos e livros. O objetivo deste 

trabalho é analisar a importância de mitos e contos de fadas para a educação de jovens assim 

como avaliar duas de suas atualizações: Os heróis do Olimpo de Rick Riordan e Scarlet de 

Marissa Meyer, utilizando para tal A psicanálise dos contos de fadas de Bruno Bettelheim, Os 

arquétipos literários de E. M. Meletínski, Contos de fadas: símbolos – mitos – arquétipos de 

Nelly Novaes Coelho e O herói de mil faces de Joseph Campbell como referencial teórico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mitos; Contos de fadas; Educação de jovens.  
 

Os homens são contadores de histórias. Desde o momento em que aprenderam a falar 

e a transmitir seus conhecimentos, criaram grandes epopeias, longas canções, romances e 

novelas. Essas narrativas, passadas de boca em boca para mais tarde serem escritas, 

mantiveram e mantém, constantemente, o mistério e o maravilhamento da humanidade diante 

da vida e do mundo por ela habitado. Contêm a essência do homem e daquilo que o conduz. 

São as origens da Literatura e inspiram e inspiraram a escrita de todos os tempos. 

Algumas dessas histórias ancestrais são chamadas de ―mitos‖, uma vez que – além de 

deuses e semideuses – apresentam também os grandes eventos da história de um povo, 

tocando no sagrado e na religião da civilização em questão. Outras dessas narrativas recebem 

o nome de ―contos de fadas‖, porque nelas o maravilhoso e o inexplicável convivem 

pacificamente com as pessoas comuns e também com os nobres príncipes e princesas. Mitos e 

contos de fadas estão constantemente sendo lidos e relidos, analisados e reinterpretados, 

aparecendo em séries de TV, livros infantis e juvenis, quadrinhos, romances e assim por 

diante.  

Este artigo tem por objetivo analisar a importância dos mitos e contos de fadas para a 

educação de jovens, assim como discutir a atualização de mitos na série Os heróis do Olimpo 
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de Rick Riordan e do conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho em Scarlet de Marissa Meyer. 

Para que a análise fosse possível, foram utilizados como referencial teórico A psicanálise dos 

contos de fadas de Bruno Bettelheim, O herói de mil faces de Joseph Cambell, Os arquétipos 

literários de Meletínski e Contos de fadas: símbolos – mitos – arquétipos de Nelly Novaes 

Coelho. 

 

Mitos e contos de fadas 

Mitos e contos de fadas são histórias muito antigas. São, provavelmente, as primeiras 

narrativas que o homem contou ao aprender o poder de formar sílabas, palavras e dar a estas 

diversos significados. Originados na oralidade, mitos e contos de fadas foram escritos apenas 

séculos depois por filósofos, estudiosos e pesquisadores tais como Horácio, Ovídio, Perrault e 

os Grimm. Essas histórias carregam o conteúdo mais profundo e essencial da humanidade, 

lidando com os desejos e pathos humanos.  

Os mitos surgiram junto aos rituais religiosos e sagrados. Eram contados por 

sacerdotes ou aedos e retratavam momentos de criação e destruição do mundo, explicando 

fenômenos como a chuva, as estações e o nascimento de flores. Os mitos também transmitiam 

a cultura e a memória de um povo por meio de seus heróis e heroínas, os quais eram 

geralmente semideuses ou protegidos dos deuses. Segundo Bruno Bettelheim (2012), os mitos 

geralmente têm finais trágicos como o de Édipo e Hércules e são eventos grandiosos, que não 

poderiam acontecer a mortais comuns, mas apenas a seres divinos ou a semideuses dotados de 

uma missão especial. 

Para Meletínski, em Os arquétipos literários, os mitos são narrativas que carregam em 

si os chamados ―arquétipos‖, estruturas ou unidades básicas da mente humana que geram os 

temas universais, tais como a jornada do herói, a mãe, o pai, a criação do mundo, a origem da 

Via-Láctea e tantos outros, presentes na Literatura, no cinema, na pintura e nas artes de todas 

as nações ocidentais e orientais. São os arquétipos que contém a dualidade básica do ser 

humano: céu e mar; sol e lua; homem e mulher; bem e mal. Um dos aspectos da dualidade 

sempre aparece nos mitos, na forma de madrasta ou mãe carinhosa, deus terrível ou protetor e 

assim por diante.  
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Essas histórias de deuses e semideuses, conforme Joseph Campbell, tratam da essência 

do homem, daquilo de grandioso e sobrenatural que existe em cada ser; de sua ligação com o 

mundo e com o cosmos. Para o mitólogo americano, são formas da humanidade se 

harmonizar consigo mesma e com o ambiente ao seu redor. Campbell afirma: ―Os mitos me 

dizem onde estou‖ (1994, p. 16). São possibilidades para se entender o mistério da vida e da 

morte, respostas para os medos mais aterradores, desconcertantes e intraduzíveis do ser 

humano, conforto nas horas de maior perigo e desilusão. 

Já os contos de fadas são histórias passadas de geração em geração por pessoas 

comuns, geralmente mães e avós, que entretinham maridos, filhos e netos durante os longos 

meses de inverno, contando as aventuras de fadas, príncipes, princesas e bruxas. As situações 

que se apresentam nos contos de fadas, de acordo com Bettelheim, mesmo as ―inusitadas e 

improváveis, são apresentadas como comuns, algo que poderia acontecer a você ou a mim ou 

à pessoa do lado quando estivesse caminhando na floresta‖ (2010, p.53-54). E os encontros do 

protagonista com as personagens que povoam o espaço maravilhoso, por mais inusitados que 

pareçam, ―são relatados de maneira casual e cotidiana‖ (BETTELHEIM, 2012, p.54). As 

personagens dos contos de fadas geralmente não têm nomes e são simplesmente ―o terceiro 

filho‖, ―a princesa‖ ou ―o alfaiate‖ ou, se têm nomes, são nomes genéricos tais como Maria, 

João, Hans e assim por diante. Também terminavam, e terminam até hoje, em um final feliz, 

marcado pela expressão ―e viveram felizes para sempre‖ ou ―e viveram felizes por muitos e 

muitos anos‖, confortando crianças e adultos durante milênios.  

Assim como os mitos, os contos de fadas, segundo Nelly Novaes Coelho, também 

apresentam as manifestações de arquétipos e sua dualidade intrínseca. Há sempre nos contos 

de fadas uma irmã má e uma irmã boa ou uma irmã bela e uma irmã feia, um homem rico e 

um homem pobre, uma bruxa e uma fada, entre outros. Os contos de fadas não só confortam o 

homem, mas reencantam o mundo em que ele vive, garantindo-lhe que há sempre esperança 

para o pobre, o filho mal-amado, a criança órfã e a princesa adormecida. 

Mitos e contos de fadas são importantes na educação de crianças e jovens porque 

tratam de questões como o abandono da casa paterna, o enfrentamento de monstros, o 

encontro com o ser amado, a inveja, o medo e outros vários problemas que qualquer ser 

humano encontra ao longo de sua vida. Essas narrativas são modelos para os pequenos e para 
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os adultos, dando-lhes respostas acerca de como proceder em situações de perigo e de que 

maneira se posicionar quando estão sozinhas ou desesperançadas. 

Junto à personagens tão difundidos como Hércules e Cinderela, Hamlet e Julieta, 

Wendy e Narizinho, Riobaldo e Diadorim, Capitão América, Batman, Mickey e Minnie, os 

leitores vivem e revivem as etapas mais importantes da vida de todos os seres humanos: o 

nascimento, a puberdade, o amor, o casamento e a morte. Os textos literários falam de 

crescimento e perda, de dor e alegria, do abandono da infância e da maturidade. Preparam 

para o fim e ajudam a prosseguir na caminhada existencial. 

Mitos e contos de fadas podem, e são, constantemente atualizados ou ressignificados, 

recebendo algumas variantes em seu enredo original. Às vezes, algumas das personagens 

dessas histórias são alteradas ou sua trajetória se dá de forma diferenciada, ainda que 

mantendo a semelhança com o mito e conto de fadas que os originaram. É esse o caso do 

seriado norte-americano Once Upon a Time, que coloca várias personagens conhecidas 

(Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Pinóquio) vivendo juntas em uma 

cidade no interior dos Estados Unidos. Outro exemplo é a saga Star Wars, que revive a guerra 

de Tróia no espaço, transformando gregos em guerreiros jedi e troianos no Império. É também 

o que acontece em O herói perdido de Rick Riordan e Scarlet, de Marissa Meyer. 

  

O herói perdido 

Em 2010, após o sucesso da série Percy Jackson e Os Olimpianos, Rick Riordan criou 

outra coleção de livros envolvendo heróis, monstros, deuses greco-romanos e suas 

atualizações, intitulando-a Os heróis do Olimpo. O primeiro volume dessa nova série é O 

herói perdido e conta a história de três adolescentes, Jason, Leo e Piper, que descobrem serem 

filhos dos deuses Júpiter, Hefesto e Afrodite, respectivamente. Os três devem derrotar uma 

série de monstros e mortais poderosos tais como Medéia e Midas a fim de salvar Hera e 

impedir o surgimento de gigantes desejosos de destruir o Olimpo. Além disso, devem lidar 

com o fato de que Jason é filho de um deus romano e não grego, o que nunca havia 

acontecido antes na história do Acampamento Meio-Sangue, o lar dos semideuses. 

Seguindo a mesma estratégia utilizada em Percy Jackson, Riordan modifica 

personagens míticas, adaptando-as para o século XXI. Em O herói perdido alguns dos 
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personagens de Percy Jackson também estão presentes: Quíron, o centauro protetor de 

semideuses, Annabeth, filha de Atena, e próprio Percy Jackson são mencionados por Jason, 

Piper e Leo, aparecendo em determinados momentos da história. Tanto em Percy quanto em 

Os heróis do Olimpo, o Olimpo não está mais localizado em um monte na Grécia, mas sim no 

Empire State Building. A entrada para o Hades é Las Vegas, o vento Bóreas habita Quebec e 

fala francês, o carro do Sol é um conversível vermelho e a Medusa é mais conhecida como tia 

Eme. Uma das atualizações em O herói do Olimpo é a de Afrodite, que aparece para Piper em 

um sonho:  

 

A mulher era linda – cabelos na altura dos ombros, um pescoço gracioso, 

feições perfeitas, uma figura maravilhosa vestindo jeans e camiseta branca.  

Piper já vira muitas atrizes – grande parte das namoradas do seu pai eram 

incrivelmente belas –, mas aquela mulher era diferente. Era naturalmente 

elegante, fashion sem fazer esforço, linda mesmo sem maquiagem. Após ver 

as horríveis operações plásticas e toda a maquiagem de Éolo, aquela mulher 

parecia ainda mais incrível. Não havia nada artificial nela. 

Mas sua aparência mudou. Piper não saberia dizer qual era a cor dos seus 

olhos ou o tom exato dos seus cabelos. A mulher ficava mais e mais bonita a 

cada minuto, como se Piper absorvesse sua imagem aos poucos... 

aproximando-se de seu próprio ideal de beleza. 

─ Afrodite – disse Piper. – Mãe? 

(RIORDAN, 2011, p. 340) 

 

Apesar de o autor americano modificar as personagens, a história destes se mantém. 

Riordan faz questão de falar da loucura de Medéia, que traiu sua família e assassinou seus 

filhos; do poder de Zeus sobre os outros deuses, sobre o céu e os trovões; das profecias do 

oráculo de Delfos, que sempre se cumprem; das horríveis orelhas de burro de Midas, dadas 

por Apolo, e de seu toque de ouro: 

 

Midas tirou sua touca exageradamente comprida e Jason não sabia se sorria 

ou vomitava. O rei tinha longas orelhas longas e peludas, que pendiam dos 

seus cabelos brancos, como se ele fosse um coelho, mas não eram orelhas de 

coelho. Eram de burro. 

— Uau! – disse Leo. – Eu preferiria não ter visto isso. 

— Terríveis, não? – disse Midas, suspirando. – Alguns anos após problema 

com o toque de ouro, eu julguei um concurso de música entre Apolo e Pã, e 

declarei Pã vencedor. Apolo decretou que eu deveria ter orelhas de burro, e 

voilà. Eis o que ganhei por ser justo. 

(RIORDAN, 2011, p. 284) 
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Uma boa atualização, caso de O herói perdido e os outros livros de Os heróis do 

Olimpo, permite que os arquétipos e símbolos de histórias centenárias sejam trazidos para um 

contexto mais próximo ao do século XXI, coexistindo com as novas tecnologias, 

computadores, viagens ao espaço e problemas como depressão, bullying, assédio moral e 

sexual, bulimia e insegurança em relação ao futuro. Leo, um dos personagens principais, lida, 

por exemplo, com hiperatividade e déficit de atenção: ―Seu TDAH fazia isso, às vezes. Se 

estava chateado, uma aula de cinquenta minutos parecia durar seis horas. Se estava 

interessado em algo, como conhecer um acampamento de semideuses, as horas passavam 

voando [...]‖ (RIORDAN, 2011, p. 69). 

Além disso, Jason, Piper e Leo seguem a jornada de milhares de heróis antes deles. 

Eles se afastam do mundo conhecido e cotidiano – a Escola da Vida Selvagem – para entrar 

em um universo divino, o Acampamento Meio-Sangue, combater monstros, ciclopes, 

gigantes, os boréadas, e salvar os semideuses e deuses. Esse percurso recebeu o nome de ―a 

jornada do Herói‖ e Joseph Campbell, em O herói de mil faces, o divide em várias etapas, 

entre as quais estão o chamado à aventura, o encontro com o mentor, a travessia do limiar, os 

testes, a ressureição e o retorno com o elixir. 

O chamado à aventura é o início da jornada: algo ou alguém que perturba o mundo 

cotidiano e incita o herói a agir. No caso de Jason, Piper e Leo o chamado é o encontro com 

espíritos da tempestade que tentaram matá-los durante uma excursão escolar. O encontro com 

o mentor é o momento em que o herói recebe o auxílio de uma figura sábia, a qual irá guiá-lo 

ao longo do caminho. Em O herói do Olimpo o centauro Quíron atua como um mentor para o 

Acampamento Meio Sangue de forma geral, mas a figura que mais ajuda os jovens 

semideuses é Annabeth, filha de Atena, que incentiva os três meninos a aceitarem a missão e 

seguir em frente. A travessia do limiar é a passagem para um mundo desconhecido, mágico, 

divino, diferente do mundo cotidiano. Jason, Piper e Leo enfrentam essa passagem antes 

mesmo de conhecer Annabeth, ao encontrar os espíritos da tempestade. 

Os testes são provas, inimigos e todo o tipo de dificuldades enfrentadas pelo herói ou 

heroína ao longo do caminho. Alguns dos testes de Jason são conviver com uma amnésia, que 

o impede de se lembrar quem realmente é e entender o fato de que sua própria vida se 

relaciona ao Jasão mítico:  
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Jason ainda parecia desconfortável. 

— O que ele fez? 

A princesa [Medéia] pôs a toga rasgada sobre o peito de Jason, como se o 

estivesse medindo para logo assassiná-lo. 

— Você não conhece essa história, meu rapaz? Deveria conhecer. O seu 

nome é uma homenagem a ele. 

(RIORDAN, 2011, p. 246) 

 

Os testes de Leo estão relacionados a consertar um dragão mecânico, destruir ciclopes 

e aceitar seu destino enquanto meio-sangue, deixando seu passado difícil para trás. As provas 

de Piper envolvem aceitar a si mesma enquanto filha de Afrodite, o que não significa ser 

apenas superficial e se interessar por moda e garotos; salvar seu pai das garras dos gigantes e 

aceitar o Acampamento como seu lar. O desafio mais perigoso dos três consiste em libertar 

Hera de sua prisão e destruir o gigante Encélado.  

A ressureição é o momento em que o herói volta ao mundo cotidiano. Ele já não é o 

mesmo. Está transformado pelas experiências difíceis que viveu durante o período de provas e 

geralmente traz consigo uma lição de sabedoria para sua comunidade ou um presente físico, 

chamado de elixir. A ressureição de Jason, Piper e Leo se dá quando os três voltam para o 

Acampamento Meio-Sangue. O elixir de Jason é ter recuperado suas memórias. O prêmio de 

Piper é se transformar em líder do chalé de Afrodite, dispensando a líder anterior, que se 

importava apenas em partir corações e mandar em seus colegas. Já o elixir de Leo é recuperar 

a cabeça de seu dragão de metal a fim de transformá-lo em um equipamento utilizado em um 

barco voador, o Argo II. 

Juntos, os três adolescentes lidam com suas próprias inseguranças e as dificuldades 

externas e conseguem salvar o universo dos deuses olímpicos e dos meio-sangues, 

convertendo-se em modelos para os milhões de crianças e jovens do mundo inteiro que leem 

suas aventuras. 

 

Scarlet 

Scarlet é o segundo volume da série Crônicas Lunares da escritora americana Marissa 

Meyer. A coleção trata da história da princesa Selene ou Cinder, uma atualização de 

Cinderela, e suas aventuras entre a Terra e a Lua futurísticas, contendo uma miríade de 

referências à ficção científica, tais como androides, naves, ciborgues e indivíduos 
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geneticamente modificados. Scarlet, além de dar continuação ao enredo de Cinder, trata de 

novos personagens, entre os quais estão Scarlet, uma moça francesa de 18 anos e Lobo, um 

lutador. Scarlet está preocupada com o desaparecimento de sua avó e descobre, ao conhecer 

Lobo, que a senhora havia sido sequestrada por uma gangue conhecida por Ordem da Matilha. 

Essa gangue e o próprio Lobo são referências ao animal carnívoro de Chapeuzinho Vermelho: 

 

— Qual é seu nome, aliás? 

Ele fez aquele constrangido dar de ombros de novo. 

— Me chamam de Lobo nas lutas. 

— Lobo? Parece tão...predador. 

Ele assentiu, com uma expressão completamente séria.  

(MEYER, 2014, p. 33) 

 

— E o que exatamente é a ordem da Matilha? 

  — É uma gangue, mais comumente chamada Os Lobos. Eles gostam de se 

intitular paramilitares, rebeldes e arautos da mudança, mas... não são muito 

melhores do que criminosos, na verdade.  

(MEYER, 2014, p. 129) 

 

 Como a Chaupeuzinho do conto, Scarlet tem um ―casaco vermelho com capuz que ela 

costumava usar‖ (MEYER, 2014, p. 31) e procura pela avó. Para encontrar a senhora, a moça 

parte de sua cidade no interior da França e vai para a capital, Paris. Seu único companheiro de 

viagem é Lobo, que se diz arrependido de ter feito parte da Ordem da Matilha e deseja ajudar 

Scarlet a encontrar sua parente. Em determinado momento da jornada, devido a problemas no 

trem em que estavam, Scarlet e Lobo são obrigados a andar pela floresta, remetendo ao conto 

de fadas e ao encontro da menininha com o animal faminto. Scarlet, no entanto, não é tão 

indefesa quanto a pequena Chapeuzinho. Ela tem uma arma, sabe utilizá-la e duvida o tempo 

todo das intenções de Lobo. 

 Ainda assim, o erro de Scarlet é o erro de Chapeuzinho: ela se deixa seduzir pelo 

homem que a conduz, para ser traída por ele quando chegam ao seu destino final. Lobo não 

desistira da Ordem da Matilha. Sua missão era levar Scarlet até a base parisiense, a fim de que 

a menina pudesse convencer a avó a entregar seus segredos. Envolvida romanticamente com 

Lobo, Scarlet não percebe que ele é seu inimigo:  

 

Os dois surgiram das sombras, homens que não passavam de manchas na 

lembrança de Scarlet. Eles a levantaram pelos cotovelos, sem se darem o 

trabalho de amarrá-la ou algemá-la.  
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A mente dela apagou e, antes que percebesse, estava enfiando a mão na 

cintura da calça. [...] Os olhos cor de esmeralda [de Lobo] estavam vazios 

quando ele levantou as costas do moletom e puxou a arma. 

Ele ia matá-los. 

Ele ia protegê-la. 

Girando a arma de forma a segurá-la pelo cano, Lobo a entregou a um dos 

captores. 

(MEYER, 2014, p. 299)  

 

A avó de Scarlet é torturada na presença da neta, mas não conta à Ordem o que eles 

gostariam de saber: o fato de que a princesa Selene está viva e deseja retomar o trono lunar. A 

senhora é torturada na frente da neta e, de certa forma, é ―devorada pelo lobo‖, uma vez que 

não sobrevive aos dias de cativeiro e morre na frente da moça. Lobo, no entanto, se arrepende 

de ter traído Scarlet e ajuda a menina a escapar. Quando estão fugindo, o jovem revela seu 

maior segredo: não é apenas um soldado da Ordem da Matilha. É um soldado lunar 

modificado geneticamente para se parecer e agir como um lobo. Seus instintos são 

animalescos, tem garras e presas afiadas e faz parte de uma hierarquia na Ordem da Matilha, 

da mesma forma que os lobos naturais. Scarlet presencia um ataque desses seres sobre-

humanos: 

 

Então, outra pessoa apareceu. Outro homem, com andar sobrenaturalmente 

rápido. Ele correu para a ruela, e, um momento depois, o grito apavorado da 

mulher soou pela praça, mas logo foi interrompido. 

Um uivo surgiu da mesma viela escura. 

Ao longe, outro uivo soou em resposta, e outro, e mais outro, preenchendo o 

crepúsculo com gritos sedentos de sangue. 

(MEYER, 2014, p. 409) 

 

Lobo sente-se compelido a se juntar aos companheiros de matilha na carnificina, 

cumprindo ordens de seu oficial lunar, mas Scarlet o ajuda a resistir aos instintos e a fugir 

com ela. Os dois conseguem se esconder por tempo suficiente para encontrar a princesa 

Selene e partir com ela em sua nave. Lobo confessa a Scarlet que sente atração por ela e ela 

por ele. Os dois conseguem seu final feliz lutando ao lado de Selene na busca pela paz de 

Luna, o reino lunar. Da mesma maneira que Leo, Jason e Piper, Scarlet deixa sua casa para 

enfrentar uma série de provas e inimigos, entre os quais estão Lobo e a Matilha, vencendo sua 

batalha, por meio do encontro com a avó, salvando Lobo de sua condição animalesca e se 

tornando uma das heroínas das Crônicas Lunares.  
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Considerações Finais 

Mitos e contos de fadas são, provavelmente, as histórias mais antigas criadas e 

difundidas pela humanidade. Tratam de seres divinos, fantásticos e misteriosos, assim como 

de pessoas comuns e de povos historicamente situados. Falam dos desejos mais íntimos do ser 

humano e suas consequências, sejas elas boas ou ruins. Tocam na essência do que é a vida e 

ensinam a vivê-la sem regras fixas. 

Devido ao seu valor, essas histórias são constantemente relidas e atualizadas, 

modificando, aos poucos, seus personagens e situações sem alterar completamente seu cerne, 

a lição que trazem para qualquer leitor. As atualizações de mitos e contos de fadas estão por 

toda parte: na TV, nos quadrinhos, na pintura e também nos livros, entre os quais estão a série 

Os heróis do Olimpo de Rick Riordan e Scarlet de Merissa Meyer.  

Em Os heróis do Olimpo, Riordan – por meio de Jason, Piper e Leo – aborda a relação 

dos adolescentes com o amor, o corpo, a família, assim como promove uma releitura dos 

mitos de Jasão, Medéia, Midas, entre outros. Em Scarlet, Meyer transforma a pequena 

Chapeuzinho Vermelho em uma moça de 18 anos, que deve lidar com um soldado lunar 

geneticamente modificado para se parecer com um lobo.  

Tanto Riordan quanto Meyer garantem não apenas a difusão dos mitos e contos de 

fadas em um mundo cada vez mais rápido e tecnológico como também dão aos seus leitores, 

sejam eles crianças, jovens ou adultos, modelos para seguir nos momentos mais difíceis da 

existência. Seguindo os passos de Jason, Leo, Piper e Scarlet, os leitores revivem a Jornada do 

Herói e se educam para a vida. 
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Resumo: A Ditadura Militar no Brasil vem se tornando tema de inúmeras obras literárias 

desde o último triênio do século passado. Uma dessas obras que tematizam a ditadura é 

Tropical sol da liberdade, de Ana Maria Machado. A autora sofreu o impacto da ditadura na 

própria vida e viu seus efeitos em outros indivíduos, destacando-se o Brasil como a vítima 

mais icônica desse período. Nesse sentido, quando ela tematizou a ditadura, recuperou uma 

experiência individual, só possível de resgatar enquanto memória. Por essa razão, a ditadura, 

em sua obra, foi transformada de evento meramente histórico em mito. O objetivo do presente 

trabalho é levantar os aspectos da obra que dão sustentação memorialística e mítica aos fatos 

históricos que aparecem na dinâmica do texto de Ana Maria Machado. Não faltam obras que 

servem para fundamentar semelhante estudo, entretanto, restringiremos o referencial histórico 

crítico no trabalho de Antônio R. Esteves, cujo artigo Literatura e história: interfaces ressalta 

a instabilidade das fronteiras entre história e ficção. A obra Tropical sol da liberdade é um 

testemunho contemporâneo da evolução do romance histórico, pois oferece legitimidade aos 

discursos que discutem a relação entre história e ficção na contemporaneidade. 

Empregaremos também as conclusões de Paolo Rossi que realiza um profícuo estudo sobre a 

memória na obra O Passado, a Memória, o Esquecimento. Finalmente, empregaremos o 

estudo de Lucia Castello Branco, A traição de Penélope. Para atingirmos o objetivo de nosso 

estudo, partiremos da relação entre história e ficção, concebendo aquela como atividade 

humana ancorada em documentos e esta como ação ancorada na memória, quando utiliza um 

evento histórico para dar sentido a uma sequência narrativa ficcional. A memória é o resgate 

de uma experiência pessoal, enquanto a história faz parte das experiências endereçadas sobre 

as coletividades. Toda obra literária que tematiza a experiência da opressão tem como objeto 

final de indagação a busca da liberdade, pela superação das contradições que impedem a 

realização do homem numa realidade que o oprime. Esse é o objeto a que se prende a a obra 

Tropical sol da liberdade. A descrição desse objeto e o encontro de suas qualidades na 

imanência da obra é a pretensão final o presente estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: História; Ficção; Ditadura; Opressão. 

 

Este artigo tem a pretensão de discutir a ditadura militar no Brasil. Nossa intenção não 

é fazer uma descrição historiográfica do problema, haja vista que somos movidos pelos 

efeitos da ditadura sobre a memória e, dessa forma, sua relação com a ficção. A obra Tropical 

sol da liberdade (2012), de Ana Maria Machado (2012) testemunha historicamente esse 

período emblemático da vida brasileira, mas o faz, considerando os efeitos dele sobre a 
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personalidade da autora. Dessa forma, a ditadura transpassa seus limites de simples fato 

histórico e se enriquece com os estigmas dos trabalhos literários apresentando-se como mito. 

A matéria-prima que serviu de argamassa para a modelagem dos fatos foi a 

experiência vivida por Ana Maria Machado nos anos em que sofreu os efeitos da ditadura 

entre 1964 e 1985. Durante esse período, o país foi governado por militares que tudo fizeram 

para manter o poder. As liberdades pessoais e sociais foram cerceadas e os brasileiros se 

viram à mercê das determinações criadas pelos militares. Muitas pessoas da sociedade, 

mesmo as mais simples e que jamais poderiam comprometer os desígnios da ditadura foram 

presos e torturados. Tais fatos são meramente históricos e somente interessam a esta pesquisa 

na medida em que servem como base para o entendimento dos fatos enquanto memória. 

Fundamentamos este ensaio com o trabalho de Esteves (1993) que, em seu artigo 

Literatura e História: Interfaces que relata sobre as ―fronteiras instáveis entre história e 

ficção‖ e menciona o historiador britânico Peter Burke (1997) que tece um diálogo entre 

história e ficção, relacionado ao conceito da Memória. Para melhor entender o que 

pretendemos expor faremos uma discussão acerca do romance histórico — gênero a que 

pertence a obra em tela neste trabalho. Desse modo, evidenciaremos as caracterizações do 

gênero na obra Tropical sol da liberdade. Utilizamos ainda a contribuição de Rossi (2010), 

em cuja obra O Passado, a Memória, o Esquecimento ressalta também sobre o conceito 

teórico da Memória. Finalmente, servir-nos-emos dos estudos de Castello Branco (1994), que 

também aborda sobre a memória, em sua obra A traição de Penélope. 

Tropical sol da liberdade assenta-se sobre o tripé memória, história e ficção. De 

acordo com Esteves (1993), a relação entre história e ficção existe como campo sistematizado 

do saber desde os gregos, na antiguidade clássica. Haja vista sua afirmação de que 

 

Em um texto em que traça o percurso das ―fronteiras instáveis entre história 

e ficção‖, o historiador britânico Peter Burke (1997, p. 108), afirma que ―é 

impossível não começar pelos gregos‖, uma vez que a Poética de Aristóteles 

é o ponto de partida natural para o estudo da relação entre história e ficção 

(ESTEVES, 1993, p.7). 

 

Entretanto, considerando os estritos limites deste ensaio, não adentraremos os estudos 

de Aristóteles, restringimo-nos aqui apenas a citar a existência desses estudos. Além disso, os 

conceitos de Aristóteles, já amplamente estudados e discutidos não trarão contribuição 
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substantiva à discussão que pretendemos estabelecer neste artigo. De qualquer forma, não é 

perda de tempo asseverar que, para os gregos, como afirma Esteves (1993), não havia 

separação entre ficção e história. Diante de suas afirmações, é fundamental considerarmos 

que, ao discutir sobre a ficção e história, é primordial abordarmos o elemento da Memória, 

haja vista que um fato histórico só se torna ficção quando se deixa enlaçar pela memória. 

Ficção é fruto de uma explicação do mundo a partir de uma visão particular, a memória, por 

sua vez é o efeito que o fato histórico exerce sobre o autor de obras literárias. 

O tempo, a memória e a história inserem-se num tipo de relação que forma um 

conjunto sólido e integrado. Assim, pensar na noção de tempo, é considerar o contraste do 

passado e do presente.  Desde tempos atrás o homem tem interesse pelo passado com o intuito 

de explicar o presente, neste sentido, o passado é alcançado a partir do presente e recuperado 

por meio da memória. Então a matéria primordial da história e da memória é o tempo. 

O tempo proposto na visão da história é um elemento primordial para se estabelecer o 

fio condutor das ações do homem. Já na visão da memória o tempo é marcado na distinção 

entre o presente, nosso tempo e o passado. A história existe independente de uma vontade 

particular de entidades divinas ou humanas. Ela é fruto da evolução natural por que passa a 

humanidade. A ficção, ao contrário da história, tem sua existência determinada pela vontade 

de um escritor que fez opção por descrever a realidade segundo um ponto de vista particular. 

Ora, a história é vivida por todos os atores que transitam pela realidade social, cada autor tem 

sobre ela uma concepção particular. 

Para alguns a ditadura militar foi um acontecimento histórico necessário, porque 

graças a ela o Brasil não adotou a ditadura. Para esses se há uma memória acerca da ditadura é 

uma memória cujo efeito não causou aspectos negativos em sua personalidade, tendo, graças a 

isso, construído um conceito equivocado dessa forma de governança, chegando ao ponto de 

não acreditar que tenha sido ditadura o modo de governo estabelecido no Brasil entre os anos 

de 1964 e 1985. Os atores que se colocaram contra a ditadura e declararam isso publicamente 

sofreram os efeitos das ações da polícia política, que tinha a seu cargo defender a qualquer 

preço a ditadura. Ana Maria Machado foi uma dessas personalidades. Portanto, ela tem a 

respeito da ditadura uma visão particular, pessoal que difere da simples historiografia sobre a 

ditadura. É essa visão particular traduzida na obra Tropical: sol da liberdade que concedeu à 

obra em questão o caráter ficcional. 
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Esteves assevera que é a partir da obra de Aristóteles que se propõe e se começa a 

pensar a diferença entre ficção poética e história. Um conceito fundamental de Aristóteles é o 

de mimeses como estratégia de abordagem do mundo por meio da literatura. Afinal, a história 

baseia-se em fatos concretos, a mimeses — que se constitui numa imitação da realidade — 

consiste na imigração para o texto dos aspectos da realidade concreta que movem a 

sensibilidade do autor. Mas essa transposição, na medida em que atende a aspectos subjetivos 

não se dá da mesma forma como ocorre no mundo concreto, ela imigra para o texto 

transformada pela criatividade e pela visão de mundo do autor. Enfim, cada escritor tem um 

modo particular com que imita em seus textos as ações humanas. Ou essas ações exercem 

distintos efeitos em distintos autores. A propósito, a ―distinção entre poesia e história, feita 

pelo filósofo grego, parte da tragédia, e não está baseada nas convenções de ficcionalidade e 

veracidade, mas na imitação das ações humanas, ou seja, a mimese, que era diferente das 

ações humanas realmente ocorridas‖ (ESTEVES, 1993, p. 9). 

Ainda de acordo com as considerações de Esteves, desde a Idade Média, realidade e 

imaginação estão juntas na arte de narrar. Segundo ele, ―durante a Idade Média, realidade e 

imaginação caminhavam lado a lado nos relatos, povoados não apenas nas façanhas de 

cavaleiros ou de santos, mas também por seres fantásticos de várias categorias‖ (ESTEVES, 

1993, p. 9). Para Esteves o hibridismo entre as duas perspectivas medievais (imaginação e 

fantasia) e renascentista (disciplinadora) culminou no advento de um gênero bastante comum 

na América Latina. Eis como Esteves explica esse gênero: 

 

Da mistura dessas duas vertentes, a medieval, calcada no imaginário e na 

fantasia, com lances mágicos e maravilhosos, e a tentativa disciplinadora 

renascentista, surge um gênero bastante comum na América latina, 

considerado fundador tanto da história dessas regiões, quanto das literaturas 

nacionais desses países, como demonstra Rodríguez Carucci (ESTEVES, 

1993, p. 9). 

 

A forma como esse gênero se manifesta pode ser entendido quando se traz para a cena 

da discussão o imaginário posto em ação a partir do diálogo de Cajamarca, no qual o chefe 

Inca Atahualpa recusa um texto escrito que poderia ser a Bíblia ou o Catecismo Católico a ele 

oferecido pelo padre espanhol Vicente Valverde à época da colonização da América, quando 

os Incas ainda formavam uma força capaz de preocupar os conquistadores a serviço da casa 

real espanhola. 
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O encontro do chefe Inca Atahualpa com o padre espanhol Vicente Valverde em 

Cajamarca é um evento histórico que se encaixa nessa discussão, devido às imagens e visões 

de mundo que suscita. Esse encontro é, para Polar, um ícone do ―ponto no qual a oralidade e a 

escrita não somente marcam suas diferenças extremas, mas ainda tornam evidentes sua mútua 

alienação e sua recíproca e agressiva repulsão‖ (POLAR, 2000, p. 220). O Inca só poderia 

entender uma mensagem que ouvisse. Ainda que fosse apenas o som do vento passando entre 

folhagens. Quando colocou o livro do padre contra os ouvidos nenhum som apareceu. 

Lançou-o aos pés do padre num gesto de desprezo. Sua cultura era oral. 

A ilustração acima ajuda a entender como esse novo gênero contribui para a fundação 

histórica e da literatura nacional da América Latina. Desse gênero, de acordo com Esteves, 

fazem parte as famosas crônicas coloniais, ou crônicas das Índias, que mais tarde servirão de 

intertexto para uma séria de relatos ficcionais, especialmente o chamado novo romance 

histórico latino-americano. Assim temos a evolução das narrativas, depois o aparecimento das 

crônicas e então o surgimento do gênero romance histórico, que se fundamenta entre história e 

ficção. Isso demonstra que o gênero predominante sobre o qual este ensaio vem discorrendo é 

uma forma textual que se constrói como uma ―ponte entre história e ficção, entre realidade e 

fantasia. Por ela transitam relatos, de origem diversa, que são relidos e se misturam em um 

caleidoscópio de imagens embaralhadas de modo vertiginoso‖ (ESTEVES, 1993, p. 9). 

Os séculos dezessete e dezoito são fundamentais na consolidação do gênero romance e 

nas discussões a respeito de saber ou não do passado. No final do século XVII e início do 

século XVIII é um período em que a intelectualidade literária consolida romance como gênero 

com etiquetas precisas que o diferenciam de outros gêneros, ao mesmo tempo em que essa 

mesma intelectualidade acrescida dos cronistas debate sobre a possibilidade e a necessidade 

de se conhecer o passado. A junção dessas formas discursivas de ação humana, isto é, 

romance e historiografia (esta última derivada da necessidade de conhecer de forma 

sistematizada o passado) leva Esteves a referir-se Burke (1997) que esclarece sobre o advento 

do romance histórico. 

 

Peter Burke (1997, p. 110) aponta que, apesar da visão ortodoxa de Lukács 

que assinala o surgimento do romance histórico no começo do século XIX, 

num sentido mais amplo, essa modalidade narrativa, claramente um tecido 

híbrido na nebulosa zona fronteiriça entre a ficção e a história, ―foi uma 

invenção do final do século XVII‖. De acordo com o historiador inglês, o 
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gênero conhecido nas décadas de 1670 e 1680 como ‗nouvelle historique‘ 

também era histórico no sentido de que esses textos se preocupavam 

principalmente com os personagens e acontecimentos históricos reais 

(ESTEVES, 1993, p. 10). 

 

De acordo com as afirmações de Peter Burke as caracterizações do romance histórico 

mencionadas é que este gênero, num sentido mais amplo, surge no inicio do século XIX, é 

uma modalidade típica da narração, híbrida entre os vieses da ficção e da história, textos que 

se importavam com os personagens e também com os eventos históricos reais. 

Retomando a questão das transformações por que o gênero romance passou cabe 

ressaltar que o século vinte foi um período de mudanças substantivas na concepção deste 

gênero. A partir do final do século dezenove e mais especificamente a partir do início do 

século vinte, o romance se hibrida com o ensaísmo que contamina o pensamento sociológico 

da época imbuído da vontade e necessidade de explicar o contexto histórico-social em vez de 

simplesmente descrevê-lo; isto é, a historiografia evolui para o ensaísmo e o romance passa a 

dividir com este o afã de explicar o mundo. A partir daí, o romance passa a dividir com a 

ciência a necessidade de atender a certos limites de credibilidade. 

Além dessa inovação inúmeras imiscui-se no romance, como a fragmentação, a perda 

ou mudança na onisciência do narrador. A propósito da redução nas diferenças entre romance 

e historiografia, como apanágio do século vinte, Esteves, citando Hutcheon (1991), assevera 

que inclusive ―a história acabará por assimilar tais inovações. Desse modo, em tempos de pós-

modernidade, ambos, romance e história, são considerados construtos culturais, diluindo, 

portanto, as antigas diferenças‖. Segundo Hutcheon — nas palavras de Esteves —, ―a ficção é 

historicamente condicionada e a história é discursivamente estruturada, estando as diferenças 

assentadas principalmente no pacto da leitura‖ (ESTEVES, 1993, p. 10-11). 

Para Esteves na perspectiva de Hutcheon (1991) na pós-modernidade, apontam-se 

diferentes formas de releituras tanto da história como da ficção: ―Assim, no marco da pós-

modernidade, tanto a releitura da história, quanto da literatura faz-se principalmente de forma 

paródica, contestando o cânone através de práticas descentralizantes, democratizantes e 

desierarquizantes‖ (HUTCHEON, 1991, p. 160). Ainda neste sentido outros conceitos são 

considerados ao se problematizar as relações da história e da ficção. Hutcheon é de opinião 

que a ―subjetividade, a intertextualidade e as referencias ideológicas estão por trás das 

relações problematizadas entre história e ficção‖ (HUTCHEON, 1991, p. 160). Estes 
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conceitos então se dirigem para a contestação do poder e do conhecimento: ―Contesta a 

origem do poder e discute-se o que é o conhecimento. Já não há verdades, há versões. A 

pergunta que se faz é: de quem é a verdade que se conta?‖ (ESTEVES, 1993, p.11). 

Esteves vai além e exagera o objeto de suas indagações quando afirma que todo 

romance é histórico, haja vista ―que incorpora de algum modo, seja pela reiteração ou pela 

negação, o contexto que o produziu, sendo um reflexo da realidade, há alguns romances que 

se aproximam mais da história, tratando mais da matéria histórica‖ (ESTEVES, 1993, p.11). 

Neste mesmo sentido, existem narrativas que são apontadas como hibridas entre história e 

ficção, nessa categoria incluem-se ―os romances históricos, histórias romanceadas, crônicas 

biografias, autobiografias, memórias, romances de testemunho, entre outros‖ (ESTEVES, 

1993, p. 11). 

Esteves defende que ―nesta nebulosa zona de contato e/ou separação entre as 

narrativas históricas e ficcionais, são forjados vários gêneros narrativos e discursivos, entre os 

quais está o romance histórico‖. (ESTEVES, 1993, p. 12). O autor ainda descreve sobre este 

tipo de romance contemporâneo e sua estrutura, quando assevera que 

 

nesse tipo de romance, podem se encontrar obras que apresentam um 

elevado grau de experimentalismo, escritas principalmente nas décadas de 

setenta e oitenta. Mais recentemente, parece predominar a tendência de obras 

com uma estrutura mais linear, facilitando da leitura por parte de leitores 

menos cultos, tendo produzido verdadeiros Best-Sellers (ESTEVES, 1993, p. 

12). 

  

Tropical sol da liberdade (2012) é um Romance Histórico Contemporâneo, publicado 

em 1988. Trata-se de uma obra que carrega certo grau de experimentalismo, vivido pela 

personagem Lena durante o período da ditadura militar. 

A Ditadura Militar é um acontecimento registrado na crônica dos acontecimentos 

vinculados à história recente do Brasil. Foi vivido como memória por Ana Maria Machado, 

cujos efeitos sobre ela foram tão contundentes ao ponto de levá-la a recriar essa crônica na 

forma de mito e assim tematizar na obra Tropical sol da liberdade. O que a faz desta obra, 

uma obra Híbrida é a convivência, nela, da ficção com a história. A mitificação dos fatos 

históricos na obra se deu, porque a autora selecionou fatos, elementos e pessoas da vida real e 

os imigrou para a obra literária, onde passaram a conviver com personagens e situações 

criadas exclusivamente para figurar como entes ficcionais. 
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Como elementos concretos, da vida real e históricos que estão registrados na obra 

podemos citar a data: ―Sobretudo da sexta-feira 13. Dezembro de 1968.‖ (MACHADO, 2012, 

p.207). O Congresso Nacional, a Comissão de Justiça da Câmara, deputados, Brasília, AI-5: 

―Apesar todas as ameaças, e contra a opinião da Comissão de Justiça da Câmara, os deputados 

tinha decidido enfrentar o autoritarismo militar. [...] à noite, em Brasília, por toda a parte se 

comemorava a independência do Congresso Nacional, [...]. E promulgavam o novo ato 

institucional, o quinto, [...]‖ (MACHADO, 2012, p. 209-211). Outro elemento também, que 

perpetua até nossos dias é A voz do Brasil. ―À noite, pelo programa de rádio chamado A voz 

do Brasil, o Ministério da Justiça faria um comunicado oficial à nação‖. (MACHADO, 2012, 

p.210). Diante destes elementos concretos e presentes na vida real, na história, em Tropical 

sol da liberdade eles migraram para a obra, e isto é ficção, assim podemos confirmar que esta 

obra é de narrativa  histórica e ficcional. 

 Quando se trata de discutir uma obra que retoma a história e a transforma em mito, 

como se deu com o romance em questão neste ensaio, a memória se torna elemento de suma 

importância. A propósito, Paolo Rossi (2010, p. 15) ressalta que a memória se refere à 

capacidade de recuperar algo que se tinha antes e que foi esquecido, haja vista sua afirmação 

de que na ―tradição filosófica, e também no modo de pensar comum, a memória parece 

referir-se a uma persistência, a uma realidade de alguma forma intacta e continua; a 

reminiscência [...], pelo contrário, remete à capacidade de recuperar algo que se possuía antes 

e que foi esquecido‖. 

Para Rossi na concepção de Aristóteles a memória tem um referencial no tempo. Ele 

entende que, de acordo com ―Aristóteles, a memória precede cronologicamente a 

reminiscência e pertence à mesma parte da alma que a imaginação: é uma coleção ou seleção 

de imagens com o acréscimo de uma referência temporal‖ (ROSSI, 2010, p. 15). O autor faz 

referencia à memória como uma reevocação, um esforço mental, uma escavação, uma 

pesquisa: 

 

A reevocação não é algo passivo, mas a recuperação de um conhecimento ou 

sensação anteriormente experimentada. Voltar a lembrar implica um esforço 

deliberado da mente; é uma espécie de escavação ou de busca voluntária 

entre os conteúdos da alma: quem rememora ―fixa por ilação o que antes viu, 

ouviu ou experimentou e isso, a substância, é uma espécie de pesquisa; diz 

respeito somente a quem possui capacidade deliberativa, porque deliberar 
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também é uma forma de ilação‖ (De memória  et reminiscêntia, 453 a.). A 

memória é de homens e animais, a reminiscência só é humana (ROSSI, 

2010, p.15-16). 

 

Rossi assevera que a memória é ancorada numa exigência do presente, quando afirma 

que ela ―faz com que os dados caibam em esquemas conceituais, reconfigura sempre o 

passado tendo por base as exigências do presente‖ (ROSSI, 2010, p. 28). Ainda conforme 

Rossi, a memória não é somente a individual, mas também é coletiva. ―Não existe só a 

memória individual. Todos os que se dedicam a lembrar e a fazer os outros lembrar de 

pedaços conscientes de um passado mais ou menos distante sabem que o passado é ―um país 

estrangeiro‖, sabem que ele deve ser reconstruído com fadiga no decurso de cada geração  

(ROSSI, 2010, p. 30). 

Na relação entre memória e esquecimento ou apagamento, Rossi afirma que este 

apagar pode significar ocultar, esconder, fuga da verdade: ―O ‗apagar‘ não tem a ver só com a 

possibilidade de rever, a transitoriedade, crescimento, a inserção de verdades parciais em 

teorias mais articuladas e mais amplas. Apagar também tem a ver com esconder, ocultar, 

despistar, confundir os vestígios, afastar da verdade, destruir a verdade‖ (ROSSI, 2010, p. 32). 

Rossi também compartilha da mesma abordagem de Esteves e esclarece a questão da 

memória com a história, quando assevera que a ―História do século XX, conforme bem 

sabemos também quando tentamos esquecê-lo, está cheia de censura, apagamentos, 

ocultações sumiços, contrações, retratações públicas e confissões de inúmeras traições, além 

de declarações de culpa e de vergonha‖ (ROSSI, 2010, p. 33). Nesse sentido, Rossi lembra 

que a memória pode ser ressurgida de um passado que foi esquecido: ―Ressurgir de um 

passado que foi apagado é muito mais difícil que lembrar de coisas esquecidas‖ (ROSSI, 

2010, p. 35). Sendo assim, quiçá, possamos fazer referência a períodos nebulosos da História, 

como as ditaduras, as guerras, que na maioria das vezes, estão registradas de forma parcial, e 

não em seu sentido real do acontecimento. Nesse ponto entra a literatura, particularmente a 

ficção literária que inclui entre suas funções preencher os vazios deixados pela historiografia, 

corrigindo o ato do historiador que cria uma ―seleção‖ do que é e pode ser registrado e 

conhecido, ocultando relatos, depoimentos que são silenciados e abafados, mas, que estão 

registrados pela memória e desta imigram para a literatura, onde, na forma de mito revelam a 
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verdade, porque é esta que interessa ao homem em seu afã por superar as contradições que o 

desumanizam. 

Uma abordagem a respeito da memória, distinta de Esteves e Rossi, é a de Lucia 

Castello Branco (1994), para ela, a memória pode ser construída também através da 

representação verbal, isto é, da linguagem: 

 

Para que se construa sem problemas a ilusão do resgate do real, essa 

concepção precisa desconhecer que, sob o gesto de se debruçar sob o 

santuário do passado e de lá trazer seus tesouros ao presente, um outro gesto 

se  efetua: o da linguagem. Só através dele as imagens podem oferecer-se ao 

pensamento que as recorda, como pretende o autor. Este, inevitavelmente, 

caminha em direção ao que ainda não é, a uma instância futura que, no 

entanto, é presentificada no momento em que se constrói:  a representação 

verbal, a linguagem (BRANCO, 1994, p. 24-25). 

 

Diante das aferições da autora a linguagem é fundamental na constituição do processo 

da memória, como representação verbal.  Branco defende que não levar em conta a 

representação verbal e a linguagem é uma ilusão de captar o real: ―Compreender a memória 

sem considerar esses dois gestos, esses dois movimentos, é recair, ingenuamente, na ilusão de 

uma captura do real, de uma conservação fossilizada do passado e de uma falsa inteireza do 

sujeito que efetua a rememoração‖ (BRANCO, 1994, p. 25). A autora adverte para a 

necessidade de não se ―desconhecer que o tempo apesar de linearidade que lhe é atribuída 

constrói se de descontinuidades, saltos e rupturas, que é em meio aos interstícios desses 

deslocamentos, em meio às brechas que se abrem nas malhas desse tecido, que se dá o 

processo de memória‖ (BRANCO, 1994, p. 25). 

É pela memória que evidenciamos nas primeiras páginas da obra Tropical sol da 

liberdade que a protagonista Lena relembra através da sua memória, sua infância, e juventude 

em que ela faz referência ao espaço destas lembranças, que é uma casa de praia, e depois de 

muitos anos, ela está de volta. ―Quando era criança, tinha sido motivo de farra e alegria. 

Juntar montes de primos e amigos nas férias, dormindo em quartos apinhados de beliches, 

redes, esteiras no chão. Depois, adolescente, também foi divertido [...] Esquisito, agora, voltar 

à casa em busca de seu lugar tantos anos depois‖ (MACHADO, 2012, p. 11). 

A personagem Helena, através da memória, revisita o passado, para retratar também as 

repressões, as manifestações dos líderes estudantis, as censuras, os medos, as mortes, as 

revoltas, as humilhações e seu exílio e de seu esposo Alonso em Paris, na França, além de 
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tantos outros amigos e companheiros que não morreram, no entanto, foram obrigados, pelo 

governo militar, a deixar o Brasil e morar em outros países, num exílio forçado.  

O exílio retratado na obra pode ser evidenciado, através das Cartas, que Helena 

escrevia para seus pais, e também seus pais e Teresa sua irmã as correspondiam: 

 

Paris, 7.3.70 

 Mamãe querida,  

 está tudo indo bem, apesar da trabalheira inicial de 

instalação e do frio que não passa, embora já seja quase primavera. Mas 

tudo indica que vamos ficar por aqui, [...].  Um beijo, Lena. (MACHADO, 

2012, p. 218-219). 

    Paris, 5.5.70 

 Queridos pais, 

 agora dá mesmo para sentir que a primavera está chegando e 

que esta cidade é linda, feito musical da Metro, apesar do mau humor e da 

agressividade de seus habitantes. Estamos instalados afinal, numa charmosa 

mansarda no meio dos telhados de um quinto andar sem elevador e, [...]. 

Beijos, Lena. (MACHADO, 2012, p. 219-220). 

                   Rio, 20.5.70 

Lena querida,  

vai só um bilhetinho, que eu estou morrendo de pressa. Mas quero 

aproveitar o portador que, além do feijão e da carne-seca, de prontificou a 

levar estes cinquenta dólares. Presente nosso para vocês. É pouco mas é o 

que dava. Espero que de para aliviar a barra. Pelo menos um pouquinho. 

[...]. Beijos, mil saudades, da irmã, Teresa. (MACHADO, 2012, p. 220-

221). 

 

Nos textos das cartas, nas duas primeiras, Helena e seu esposo Alonso estão exilados 

em Paris, um país estrangeiro, como ela descreve o lugar de onde ela se encontrava, 

juntamente com a data do dia Sete de Março de Mil Novecentos e Setenta. Nesta carta ela se 

dirige à sua mãe Amália, Helena descreve sobre as dificuldades de instalações e o advérbio de 

lugar, aqui, revela que se trata de outro lugar. Na segunda carta Lena se dirige aos seus pais, 

também é de Paris que ela escreve, agora no mês de Maio do mesmo ano da primeira carta. 

Ela elogia a cidade, mas afirma que seus moradores são mal humorados e agressivos e estas 

descrições mostram que ela está exilada e residindo numa mansarda isto é, numa casa 

miserável. Já a terceira carta é sua irmã Teresa que corresponde para Lena através do lugar 

que é no Rio de Janeiro em Maio de Mil Novecentos e Setenta, quando ela escreve explicando 

a Helena que aproveitará o portador para levar para ela e seu esposo alguns alimentos e 

dólares, mais uma vez que, notamos que o exílio de Helena e Alonso não foram nada fáceis, 
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muitos problemas e dificuldades para conseguirem sobreviverem em terras estranhas, além de 

ficar distante de seu país e seus familiares. 

 Também é nas cartas que está a memória, sua representação na linguagem como 

ressalta Branco, no conteúdo de seus textos, na narrativa que ela conta e ao mesmo tempo 

revive esse momento de dor, pois para a personagem ao rememorar o passado é como uma 

dor,  ao terminar a leitura das cartas por exemplo, Lena estava arrasada. ―Era demais. Lena 

não aguentaria continuar, sabia bem. [...] Mas a dor continuava lá dentro, firme‖. 

(MACHADO, 2012, p. 223). Para Lena, relembrar a ditadura, era como uma metáfora de uma 

ferida ainda aberta, e que não estava cicatrizada. 

 Para a personagem Helena ao relembrar ou revisitar a Memória, ela então revela as 

tragédias vivenciadas num período, marcado pelo medo, pela censura, tortura e morte.  Era a 

ditadura: ―[...] e instalou de vez a mais negra ditadura que o país conheceu.‖ (MACHADO, 

2012, p. 150). As letras das músicas, cantadas nas manifestações, os jornais eram censurados 

de forma rígida e inflexível: ―A letra, na verdade, aprovada pela censura, falava em evolução. 

[...] (MACHADO, 2012, p. 31) Os jornais, censuradíssimos, resistiam como podiam‖. 

(MACHADO, 2012, p. 216). Sobre as torturas, Lena tinha um colega de trabalho no jornal 

chamado Barros que era ligado a ditadura militar e os dois se dialogam a respeito da tortura e 

Lena se posiciona totalmente contrária a esta atitude tão desumana e cruel: ―Ficara tão 

completamente do lado do poder que, [...] era capaz de, ao mesmo tempo, ser amigo de um 

torturador que frequentava sua casa‖. Lena questiona Barros sobre a tortura de Celso: ―__ 

Barros, você sabe quem é esse cara está ligado à repressão? Que tem fontes muito seguras 

garantindo que ele torturou Celso pessoalmente? Ele confirmou. E justificou‖: (MACHADO, 

2012, p. 39) Então Barros respondeu a indagação de Lena: ―_ Não tem nada de mais, Lena, 

[...]. Se, torturando um cara, se conseguia que ele desse as informações que iam evitar novos 

atos de terrorismo, informações essas que não podiam ser obtidas de outra maneira, então 

torturar era um forma de salvar vida‖ (MACHADO, 2012, p. 223). 

A memória de Lena insiste: ―Lembrança não tem jeito. Teoricamente, a gente pode dar 

corte, interromper desviar. Só que na prática, não se manda na memória, ela é que manda na 

gente. Insiste em vir como quer e quando que. Ou some e se esconde, por mais que se puxe.‖ 

(MACHADO, 2012, p. 273)  A memória lhe trazia sonhos, pesadelos e visões: ―Mas trazia as 

visões, o delírio, a memória. O sonho, o pesadelo, dentro de si mesma. [...]‖(MACHADO, 
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2012, p. 136) ―Mas uma vez Lena se debatia de encontro à vidraça que separara a memória e 

a fantasia, a ficção e a realidade. [...](MACHADO, 2012, p. 170) A memória é comparada 

como uma surra para Lena: ―Não deixava de ser uma surra, pensou. Moída de pancada pela 

memória‖ (MACHADO, 2012, p. 247). 

E como consequência destas atrocidades impostas pelos militares, evidencia-se que a 

Liberdade do homem é cerceada, é impedida. No próprio título da obra a autora já chama a 

atenção para a representação que a palavra liberdade carrega, diante do contexto da ditadura, 

metaforicamente, ela é como um troféu que foi arrebatado do homem. Uma vez que, a 

liberdade é fundamental na vida de qualquer ser humano, a liberdade, podemos dizer que é 

um fator supremo do homem, a qual lhe garante direitos de se manifestar, seja de forma 

favorável ou contrária às imposições do meio social o qual o homem está inserido. Até 

mesmo, os Escritores Bíblicos ressaltam que Deus deixou para o homem o Livre Arbítrio, isto 

é, a Liberdade, como forma até mesmo de contestar os preceitos de Deus. Como ressalta a 

autora, a liberdade é cerceada pelo poder do governo militar: ―Liberdade, liberdade, Abre as 

asas sobre nós...‖ (MACHADO, 2012, p. 72).  A autora ainda descreve sobre a liberdade:  

 

Aquelas palavras que pareciam gastas, lidas e relidas nas contracapas dos 

cadernos escolares, entoadas nas aulas de canto orfeônico lá no curso 

primário, ou no pátio onde os alunos se enfileiravam no primeiro dia de aula, 

de repente não eram mais palavras vazias, eram um desafio ao governo 

militar, a um poder usurpador que prendia, torturava e matava (MACHADO, 

2012, p. 72). 

 

Estas palavras conclamando à liberdade foram gritadas por uma procissão de 

manifestantes que andavam pelas ruas, em direção ao cemitério para o enterro de um jovem 

estudante, morto pela polícia, no restaurante universitário, por razões contra o aumento do 

preço da refeição, como menciona a obra: ―Isso tinha sido em março, lembrava Lena. Começo 

do ano letivo. Uma manifestação qualquer, comum, corriqueira, de estudantes contra o 

aumento de preço da refeição‖ (MACHADO, 2012, p. 71). 

Essa atitude dos estudantes teve reação de tal monta por parte da polícia política que 

chegou ao ponto de matar 

 

um garoto, depois quis carregar o corpo para longe, sumir com ele. Os 

estudantes não deixaram. Brigaram pelo cadáver e acabaram ganhando. E o 

menino pobre e humilde, vindo do interior para completar os estudos na 
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capital, acabou assassinado pela polícia e velado por uma multidão no salão 

nobre na Câmara Municipal, cada vez chegando mais gente, todo mundo 

acordado a noite inteira, diante dos boatos que a repressão vinha buscar o 

cadáver (MACHADO, 2012, p.71-72). 

 

Na obra estão estampados os contratempos da ditadura, em que não há mais liberdade 

de expressão contra os abusos de aumento de elementos que são essências à vida e a 

sobrevivência. Não se pode mais falar, questionar contra a política econômica regida pelos 

governos militares, assim a vida de um jovem que estava em busca de um ideal que lhe 

garantisse melhores condições de vida, através dos estudos, é cerceada não só a sua liberdade 

em protestar contra aumentos abusivos das refeições, mas foi lhe tirada a própria vida, que foi 

executada de forma injusta e indefesa. 

A personagem Helena, na obra é uma Jornalista e pretendia escrever uma Peça de 

Teatro que representasse a Ditadura Militar. Mas, como podemos evidenciar no 

desenvolvimento da obra, esta pretensão da personagem, não chegou a ser concluída, por 

razões de sérios problemas de saúde físicos, emocionais e psicológicos. ―De que adiantava 

ficar lendo trechos e cartas, depoimentos e anotações, se agora já tinha a certeza de que nunca 

mais iria escrever? [...] Para iluminar num palco os deserdados do exílio, de que ninguém se 

lembrava e ninguém quis saber? [...] Tentar retomar, contar, tentar preparar para que alguém 

vivenciasse num teatro? [...]‖ (MACHADO, 2012,  p.347, 348, 349). Lena questiona as 

impossibilidades de que ela já não consegue mais organizar as idéias para escrever a historia a 

ser representada na peça e desse modo abandona este projeto que ela sonhara em um dia 

realizar. 

A obra Tropical sol da liberdade é caracterizada como um romance histórico 

contemporâneo. É uma obra de ficção que, paradoxalmente, testemunha um momento da 

História do Brasil marcado pela ditadura militar, com imposições de normas, sem direitos a 

quaisquer manifestações que contrariassem o governo. É História porque se trata de relatos e 

fatos da repressão que estão documentados nos anais da história recente do Brasil. No caso 

específico trata-se da Ditadura Militar que, como toda ditadura impediu a liberdade. Na obra o 

fato histórico ditadura aparece como é ficção pois os fatos da vida concreta,  migram para o 

obra literária, segundo o ponto de vista particular da autora, segundo, enfim, os efeitos que os 

fatos causaram em sua sensibilidade e, por último, segundo o grau de literariedade com que 

ela descreveu os acontecimentos do período. Houve, portanto, um diálogo pessoal entre autora 
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e história. Desse modo, trata-se de uma obra que mescla a ficção e a história narrados por 

meio da memória. Possibilitando então, diferentes visões e interpretações diante do tema da 

ditadura, cabíveis de distintas leituras que norteiam dois horizontes diferentes de perspectivas, 

um pautado na ficção e outro na história. 
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Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de um estudo que busca identificar o perfil 

de leitura dos acadêmicos de Pedagogia com um olhar partir da biblioteca, pois acredita-se 

que a leitura exerce um importante papel na formação deles. Procurou-se estabelecer uma 

relação entre leitura e biblioteca por entender que ela contribui com o ato de ler, além de 

constituir-se como um requisito para abertura e manutenção de um curso superior. Com isso, 

são apresentados alguns dados de uma pesquisa de campo realizada com duas turmas de 

alunos formandos em Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins, Câmpus 

Universitário de Arraias, uma em 2013 e a outra em 2015. Buscou-se fazer uma comparação 

dos dados coletados no intuito de observar possíveis mudanças de perfil leitor dos alunos nos 

períodos pesquisados, evidenciando como era o contato desses acadêmicos com a leitura, 

enfatizando a utilização da biblioteca nesse processo. A metodologia utilizada na pesquisa 

baseou-se em princípios de cunho quali-quantitativo e teve como instrumento de coleta a 

utilização de um questionário semiestruturado. Para análise dos dados, estabeleceu-se um 

diálogo com importantes autores como Freire (2002), Bamberger, (1988), Lajolo e Zilberman, 

(1991), Manguel, (2012), Martins (2003), Chartier (1999), Milanesi (2002), dentre outros, que 

muito contribuíram com suas ideias sobre leitura e biblioteca. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Perfil; Biblioteca Universitária. 

 

Introdução 

Após alguns anos de trabalho na Biblioteca da Universidade Federal do Tocantins, 

Campus de Arraias, espaço de interação e leitura em que era possível efetuar o empréstimo de 

obras para estudo, dentre elas a busca de livros, periódicos e outros materiais de consulta, 

começou-se a fazer algumas observações à respeito do hábito dos acadêmicos do curso de 

Pedagogia dessa instituição.  

Nascia a partir daí, a intenção de pesquisar melhor esses hábitos na busca de 

identificar o perfil leitor desses acadêmicos, partindo justamente da biblioteca, local que tem 

por um dos objetivos funcionar como apoio ao ensino e pesquisa durante a vida estudantil. 

Além disso, nunca é demais lembrar que a biblioteca se constitui como um dos pré-requisitos 

para o estabelecimento e manutenção de cursos nas instituições de nível superior. 
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Sabemos que hoje, não podemos enxergar uma biblioteca apenas no seu aspecto 

convencional, ou seja, como um espaço que contêm livros, uma vez que com o advento das 

tecnologias isso tem mudado muito. Já podemos presenciar em algumas bibliotecas a inserção 

de livros para serem disponibilizados eletronicamente. Porém, apesar de existir, essa mudança 

ainda não é uma realidade presente na maioria das bibliotecas universitárias, especialmente as 

situadas no interior do país. Portanto, os livros impressos ainda são maioria nessas bibliotecas. 

Outro ponto que convêm citar é o fato de sabermos que hoje existem meios e 

suportes diversos para leitura, ela não acontece apenas na biblioteca ou através de um livro 

impresso, como já citado. Hoje a leitura pode se dar através do computador, notebooks, 

tablets ou até mesmo pelo celular. Apesar disso, a pesquisa ora citada foca principalmente na 

leitura de livros em sua forma convencional, ou seja, os livros impressos, que são adquiridos 

pelas bibliotecas universitárias com o intuito de auxiliar os alunos na busca pelo 

conhecimento, ainda que os mesmos possuam outros meios de buscá-lo.  

Acredita-se que um dos motivos para uma má formação nos cursos de Licenciatura 

seja causado pelo pouco hábito de leitura. Durante a pesquisa observou-se que acadêmicos do 

curso de Pedagogia da UFT de Arraias formavam-se sem possuir hábitos regulares de leitura e 

ainda, sem frequentarem o espaço da Biblioteca. Nesse período em que o pesquisador atuava 

como servidor do Campus de Arraias, exercendo a função de atendente de biblioteca, foi 

possível observar que muitos dos alunos matriculados no curso de Pedagogia não tinham o 

hábito de efetuar o empréstimo de livros, tampouco de utilizar-se do seu espaço para leitura, o 

fazendo na maioria das vezes quando solicitado por professores e quando estavam em período 

de conclusão de curso. Quando procuravam livros, na maioria das vezes percebia-se que eram 

livros relacionados ao curso e que dificilmente buscavam livros como forma de lazer, fazendo 

supor que eles possuíam pouco ou nenhum contato com a leitura de forma espontânea em suas 

vidas.  

A pretensão de pesquisar os hábitos de leitura dos acadêmicos do curso Licenciatura 

em Pedagogia da UFT de Arraias relacionando-os à utilização da biblioteca se deu por 

presumir que o estudo de um curso superior naturalmente exige uma razoável quantidade de 

leitura, além de ser na biblioteca onde muitas vezes essa leitura acontece.  

Antes de adentrarmos em alguns resultados da pesquisa, objetivo deste trabalho, 

necessário se faz falar um pouco do que seja leitura, afinal ela é a base para uma boa 
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formação acadêmica, além de ser importante em todas as fases da vida. Ademais, conhecer 

um pouco da importância da biblioteca para o ensino nas diversas modalidades é fundamental 

para entender porque ela acompanha todas as Instituições de nível superior, classificada sob o 

nome de biblioteca universitária. 

 

O que é leitura?  

Sabe-se que mesmo antes de se aprender a ler, as pessoas já possuem algum contato 

com a leitura, pois basta estarmos no mundo para que isso aconteça. Para (FREIRE, 2006, 

p.20) ―a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele‖. Sempre que se fala em leitura, geralmente vem à mente a 

leitura de livros, porém, a leitura não se resume apenas a livros, mas a diversos outros tipos de 

leitura como jornais, revistas, folhetos ou até mesmo ler um gesto de uma pessoa, um olhar. 

Por mais que seja importante conhecer os signos e decifrá-los, o processo de leitura engloba 

algo mais. Sobre isso, Manguel (2012) complementa dizendo que: 

 

ler as letras de uma página é apenas um de seus muitos disfarces. O 

astrônomo lendo um mapa de estrelas que não existem mais; o arquiteto 

japonês lendo a terra sobre a qual será erguida uma casa […] o jogador lendo 

os gestos do parceiro antes de jogar a carta vencedora […] os pais lendo no 

rosto dos bebês sinais de alegria, medo ou admiração […] - todos eles 

compartilham com os leitores de livros a arte de decifrar e traduzir signos. 

(MANGUEL, 2012, p.19) 

 

Observa-se que definir leitura não é algo simples, apesar de existir uma infinidade de 

conceitos, porém, é importante salientar que a leitura exerce um papel relevante na vida dos 

indivíduos, sendo ela responsável pela boa capacidade de comunicação entre eles. Além disso, 

contribui para a sua formação pessoal, permitindo o desenvolvimento do pensamento e 

postura crítica. De acordo com Martins (2003):  

 

[...] Uma vez alfabetizada, a maioria das pessoas se limita à leitura com fins 

eminentemente pragmáticos, mesmo suspeitando que ler significa inteirar-se 

do mundo, sendo também uma forma de conquistar o mundo, sendo também 

uma forma de conquistar autonomia, de deixar de ―ler pelos olhos de 

outrem‖ (MARTINS, 2003, p.23).  

 

A autora observa que apesar de a maioria das pessoas não dispensarem a devida 

atenção à leitura, é através dela que se torna possível alguém desenvolver-se criticamente, não 
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se limitando ao simples ato de ler. Para ela, a leitura permite o indivíduo ir além do que já 

sabe, identificar-se no mundo e com o mundo.  

Para Lajolo e Zilberman (1991): 

 

[...] a leitura é pensada num processo total de percepção e interpretação dos 

sinais gráficos e das relações de sentido que os mesmos guardam entre si. 

Ler não é, então, apenas decodificar palavras, mas converte-se num processo 

compreensivo que deve chegar às ideias centrais, às inferências, à descoberta 

dos pormenores, às conclusões (LAJOLO E ZILBERMAN, 1991, p. 26). 

 

As autoras mostram que o conceito de leitura não pode ser reduzido à decodificação 

da escrita. Ele ultrapassa essa ideia, pois se trata de um processo de compreensão do mundo e 

da realidade. Entende-se a decodificação como um primeiro estágio, essencial para que se 

consiga ir adiante à conquista de outras aptidões. 

Ainda nessa linha, Paulo Freire acrescenta que ―[...] o ato de ler não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que antecipa e se alonga 

na inteligência do mundo [...]‖ (FREIRE, 1989, p. 11). O pensamento de Freire se coaduna 

com o de (MANGUEL, 2012, p. 20) ao dizer que ―todos lemos à nós e ao mundo à nossa 

volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para 

começar a compreender [...] Ler é quase como respirar, é nossa função essencial. 

O diálogo estabelecido com os autores em relação à ideia de leitura nos faz inferir 

que não resta dúvida quanto à compreensão dela como um processo que não se interrompe 

com a decifração de um código linguístico.  

Como já foi mencionado anteriormente é comum associarmos leitura à livros e isso 

não representa nenhum equívoco. O que é importante esclarecer é que não existe apenas esse 

suporte para leitura. Não é a intenção desse trabalho aprofundar-se nas diversas formas de 

leitura, mas cabe trazer alguns exemplos de como ela acontece.  

O acadêmico de pedagogia, objeto dessa pesquisa em relação ao quesito leitura é 

analisado principalmente focando no seu contato com os livros impressos, pois apesar de 

entendermos que hoje existe uma infinidade de mídias para leitura, eles ainda são os mais 

utilizados e adquiridos. As tecnologias hoje, se utilizadas de forma adequada, permitem 

contribuir com o processo de leitura na faculdade ou na escola, porém, sabemos que nem tudo 
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que está à disposição do aluno em formato eletrônico ou disponível na rede
15

 se traduz como 

algo que venha a contribuir com a sua formação, ainda que seja leitura.  

Portanto, entendemos que os livros impressos sempre terão seu espaço na vida de um 

leitor, ainda que ele possua outros meios para ler e aprender.  

No item a seguir discutiremos um pouco do que seja biblioteca e sua importância por 

acreditarmos no papel que ela representa para a formação dos acadêmicos de qualquer curso 

superior. 

 

O que é biblioteca?  

De acordo com o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2009), biblioteca 

significa ―coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, organizada para 

estudo, leitura e consulta‖. A palavra biblioteca tem origem no grego bibliothéke, que 

significa lugar onde se guardam livros. É formada a partir do radical grego biblio, que 

significa livro. Depois de alguns séculos ela passou a ser considerada como disseminadora de 

informação. 

Desde os primórdios da humanidade que o homem produz conhecimento. A partir 

daí passou a ter necessidade não só de utilizá-los, mas também de registrá-los. Muitos 

materiais foram utilizados nesse processo como blocos de pedra, placas de argila, tábuas de 

madeira, papiro
16

 e pergaminho
17

 até chegar ao que temos hoje, o livro impresso. Para 

Chartier (1999), a leitura antiga acontecia numa forma de livro bem diferente da que temos 

hoje, ou seja, para se chegar ao tipo de livro que conhecemos, houve uma longa evolução que 

perpassa diversos períodos históricos.  

A biblioteca como conhecemos hoje passou por muitas mudanças e percorreu 

diversas épocas e períodos. Durante muito tempo o conhecimento era controlado e o acesso 

aos livros restrito. Na Idade Média começam a surgir grandes universidades e bibliotecas, 

porém, nesse período elas eram restritas a poucos. Como já dito, os livros eram quase como 

uma exclusividade da Igreja. Já na Idade Moderna, a partir do século XVI, desenvolvem-se 

                                                           
15

 Utilizamos a palavra ―rede‖ como  referência à  rede de computadores interconectados. 
16

  Tipo de erva própria das margens do rio Nilo, na África, cujas folhas eram compridas e das quais se obtinha o 

papiro, material sobre o qual se escrevia. Fonte: Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2009). 
17

 Pele de cabra, de ovelha ou de outro animal, macerada em cal, raspada e polida, para servir de material de 

escrita, e também de encadernação.  Fonte: Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2009). 
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ideias sobre a necessidade de as bibliotecas serem locais de estudo e reflexão. ―As bibliotecas 

deixaram de ser tesouros para se tornarem serviços e os livros perderam o seu valor material 

para se tornarem material de consumo, tornando-se domésticos. Os cidadãos passaram a 

formar bibliotecas em suas casas [...]‖ (MILANESI, 1983, p. 21). A partir dessa mudança, já 

no século XX, houve um aumento na produção de livros e obras impressas que impulsionou a 

criação e ampliação de mais bibliotecas. 

No século XXI, após muitas mudanças, passa-se a ter bibliotecas mais modernas e 

acessíveis que contam com o auxílio das tecnologias e da internet. Nesse contexto surge a 

figura da biblioteca virtual e do livro eletrônico criando um cenário de incertezas sobre o 

destino dos livros e das bibliotecas. 

Muitos mitos se formaram em torno disso, no que diz respeito à rápida evolução das 

tecnologias. Um deles era o fato que em algum tempo, não teríamos mais livros, pois tudo 

estaria disponível na internet. Da mesma forma, aconteceria com as bibliotecas, elas se 

tornariam desnecessárias, considerando que os livros impressos cairiam em desuso, ou seja, 

para muitos, ela não mais precisaria existir. É pouquíssimo provável que isso aconteça, pois 

apesar das mudanças ocasionadas pelo advento das tecnologias, entende-se que elas vieram 

adicionar-se aos os meios já existentes e não excluí-los. As tecnologias podem ser encaradas 

como um fator positivo que auxilie na disseminação da informação. Para Silva e Araújo 

(2003) citado por Andrade (2008): 

 

As inovações tecnológicas não podiam ficar de fora das bibliotecas. Numa 

sociedade que cada vez mais depende da informação para gerar 

conhecimento e, consequentemente, desenvolver-se socialmente, a 

informática trouxe muitos benefícios, principalmente para os usuários e 

profissionais das bibliotecas (ANDRADE, 2008, p.15). 

 

O autor entende que hoje estamos diante de um novo contexto e que as tecnologias 

trouxeram benefícios para os usuários e profissionais da biblioteca. Ainda nessa linha de 

ideias, Blattmann (2003) entende que a internet não veio substituir as bibliotecas, mas sim 

ampliar as suas possibilidades de informação e comunicação.  
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A Importância da Biblioteca  

Entende-se que uma biblioteca exerce papel fundamental dentro de uma instituição 

de ensino, seja uma escola ou universidade. No caso deste trabalho, apesar de citarmos o que 

alguns autores falam à respeito de biblioteca e escola, entendemos que o mesmo se aplica às 

universidades, pois as bibliotecas universitárias têm grande relevância para as Instituições de 

Ensino Superior, tendo grande peso nos processos de avaliação existentes nelas, sendo 

inclusive fator impeditivo de abertura de novos cursos ou renovação dos já existentes. 

Segundo Prado (1992), citado por Andrade (2008): 

 

Continuando o trabalho iniciado pela biblioteca escolar, a biblioteca 

universitária integra-se à instituição de ensino superior, complementando 

também os conhecimentos ministrados nos currículos dos cursos, e 

funcionando como órgãos de apoio às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Seu objetivo é facilitar o acesso e uso das fontes de informação, 

que representam a base do ensino e da pesquisa (ANDRADE, 2008, p.17). 

 

Uma das funções de uma biblioteca universitária é disponibilizar fontes de 

informação como livros, periódicos e outros materiais de consulta aos acadêmicos 

matriculados. Todo esse material pode ser acessado através do serviço de empréstimo 

disponível na biblioteca, mas há também a opção por consultar o material no local, sem que 

seja preciso emprestá-lo.  

É importante mencionar que existe uma legislação que ampara e normatiza a 

existência de bibliotecas nas instituições de ensino superior. A lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES e o 

Decreto nº 3.860 de 2001 que dispõe sobre a organização do ensino superior, avaliação de 

cursos e instituições, incluem a biblioteca no quesito ―infraestrutura‖ como um fator 

fundamental na avaliação e implantação de novos cursos nas universidades. Isso demonstra a 

importância da biblioteca para essas instituições de ensino.  

Conforme Brasil (2001), decreto nº 3.860, a existência de uma biblioteca com acervo 

adequado é necessária para avaliação dos cursos superiores no Brasil. Há outros fatores como 

o regime de funcionamento, modernização dos serviços e adequação ambiental que são 

considerados no processo de avaliação.  

Muito sábias são as palavras de Lajolo e Zilberman (1991) quando afirmam que mais 

importante do que a beleza e arrumação de uma biblioteca são a qualidade e funcionalidade 
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dos seus serviços. Desta forma, infere-se o quanto a biblioteca é considerada crucial na 

formação de indivíduos, em todos os níveis de ensino. Para Oliveira (2002) a utilização da 

biblioteca como um recurso de ensino-aprendizagem pode ser rico e estimulante para 

docentes e discentes, sendo um eficiente meio de estimular o interesse dos alunos pela leitura. 

Nesse sentido, são válidas as palavras de Lourenço Filho (1944, p. 3-4): 

 

Ensino e biblioteca são instrumentos complementares [...]; ensino e 

biblioteca não se excluem, complementam-se. Uma escola sem biblioteca é 

um instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem alternativa 

de estimular, coordenar e organizar a leitura, será, por seu lado, instrumento 

vago e incerto. 

 

A colocação do autor demonstra que há uma importante relação entre ensino, leitura 

e biblioteca, reforçando o que já fora citado antes.  

De acordo com Lajolo e Zilberman (1991, p.145) ―[...] a finalidade social de uma 

biblioteca, escolar ou não, é a de integrar pela leitura e pela informação os indivíduos à sua 

comunidade, à sociedade e ao tempo em que estão vivendo.‖. 

 
As bibliotecas se constituem como um importante meio para o 

desenvolvimento dos interesses de leitura e do hábito de ler, pois é quase 

impossível, hoje em dia, comprarmos todos os livros de que necessitamos 

para o nosso prazer e o nosso trabalho. […] uma das metas principais do 

ensino da leitura, portanto, é acostumar o aluno a utilizar a biblioteca 

(BAMBERGER, 1988, p.76). 
 

 Através das informações, podemos observar como a biblioteca tem um grande papel 

na vida do leitor que se encontra em formação, pois o ajuda na busca de informações e 

conhecimentos. Ela representa um importante suporte na busca pelo saber e o acompanha 

durante toda à trajetória universitária. Porém, voltando-se para os acadêmicos de Pedagogia 

da UFT de Arraias, percebe-se que os mesmos usufruem pouco do que a biblioteca do 

Campus tem a oferecer.  

 

Metodologia da Pesquisa 

Para a consecução dos objetivos deste trabalho optou-se por pesquisar sobre o perfil 

de leitura desses acadêmicos dado a importância que isso representa para a formação deles. 

Sendo assim, foi realizado primeiramente um levantamento bibliográfico utilizando-se de 
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livros e periódicos sobre o tema. Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica está presente em 

quase todos os estudos existentes, pois permite ao pesquisador identificar quais os trabalhos 

elaborados sobre o assunto.  

Após esta fase, foi realizada uma pesquisa de campo junto aos alunos formandos do 

curso de Pedagogia. Para Lakatos (2010), a pesquisa de campo tem como objetivo o estudo de 

um determinado problema para busca de respostas ou fatos novos que venham a surgir.  

Para a realização do trabalho de campo foi utilizado como instrumento de pesquisa a 

aplicação de um questionário semiestruturado. O questionário foi subdividido em questões 

abertas e fechadas, sendo na sua maioria fechadas para uma melhor análise na distribuição dos 

gráficos.  

Os questionários foram aplicados primeiramente no mês de junho de 2013 com 

acadêmicos do 9º período, formandos que estudavam no período noturno. Foram recebidos 25 

questionários devidamente respondidos de um total de 35 alunos matriculados, o que significa 

aproximadamente 71% da turma. O questionário possuía um total de 21 questões divididas em 

duas partes. A primeira parte buscava conhecer alguns dados importantes dos alunos como 

idade, sexo, estado civil, além do motivo que o levaram a fazer Pedagogia. Já a segunda parte 

as perguntas estavam centradas nos hábitos de leitura e utilização da biblioteca. 

É importante explicar que essa pesquisa foi interrompida após a coleta de dados 

devido à redistribuição do aluno pesquisador, que como fora informado, também era servidor 

atuante no Câmpus de Arraias.  

Em 2015, deu-se continuidade à pesquisa e a turma escolhida para obtenção dos 

dados cursa atualmente o 9º período. O questionário foi aplicado no mês de maio com os 

acadêmicos do período matutino, horário da turma em formação no semestre atual. Foram 

recebidos exatamente 25 questionários respondidos após o auxílio da professora da disciplina 

de TCC que cedeu parte de sua aula para que os alunos respondessem. O questionário foi 

idêntico ao utilizado anteriormente para que fosse possível estabelecer uma comparação entre 

os quesitos analisados. 

 

Alguns resultados obtidos 

É importante ressaltar que o objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados 

de um estudo que busca identificar o perfil de leitura dos acadêmicos de Pedagogia com um 
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olhar a partir da biblioteca, fruto de minha pesquisa de TCC que ainda encontra-se em 

andamento. Em seguida podemos visualizar alguns gráficos que apontam algumas 

características desses acadêmicos em relação aos seus hábitos de leitura e utilização da 

biblioteca.  

 

 Gráfico 1: Quantas horas por dia você dedica às leituras de modo geral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador. 

 

É possível observar através do gráfico 1, que as duas turmas pesquisadas leem em 

média 1 hora por dia, o que consideramos pouco para atender às exigências de um curso 

superior que forma professores para atuar na educação infantil e anos iniciais. Nessas fases, é 

preciso incentivar à leitura e como fazer isso acontecer se os professores em formação se 

dedicam tão pouco a ela?  

 

Gráfico 2: Como você avalia a importância da biblioteca numa instituição de ensino 

superior? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo 
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pesquisador. 

Após analisar o gráfico 2, evidencia-se que as duas turmas representadas em sua 

maioria consideram a biblioteca como de fundamental importância numa instituição de nível 

superior.  

 

Gráfico 3: Com que frequência você utiliza o espaço da leitura da biblioteca?  
                          

            

   

  

   

  

   

 

   

   

   

  

 
 

 Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador. 

 

Já em relação à pergunta acima, demonstrada através do gráfico 3, observa-se uma 

pequena mudança. A turma de 2013 afirma que utilizava a biblioteca raramente para leitura 

enquanto que a turma de 2015 diz utilizá-la de vez em quando. Apesar da mudança, infere-se 

que uma minoria a utiliza frequentemente. Se fizermos uma comparação com os dados 

apresentados no gráfico 2, em que a maioria considera a biblioteca como um espaço de 

fundamental importância, podemos notar uma contradição entre o que os alunos pesquisados 

consideram e o que praticam.  
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Gráfico 4: Quando você efetua empréstimos na biblioteca, que tipo de livros você procura? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador. 

 

Através do gráfico 4, no que diz respeito aos tipo de obras procuradas pelos alunos 

na biblioteca, percebe-se claramente que tanto a turma de 2013 como a de 2015 informam 

buscar as obras que são solicitadas por professores. Dessa forma, entende-se, que quanto a 

esse aspecto pouca coisa mudou, apesar de haver um intervalo de dois anos entre as turmas 

pesquisadas. O gráfico 4 confirma um dos pontos que foram observados pelo pesquisador no 

início da pesquisa, quando o mesmo percebeu que os alunos costumavam fazer empréstimo  

das obras que os professores indicavam. Daí, conclui-se que há pouco interesse pela 

biblioteca, apesar de os mesmos afirmarem que ela seja de fundamental importância. Até que 

ponto ela é importante para esses alunos? Ou seria importante apenas quando os professores 

solicitam alguma obra a eles? Isso pode ser reflexo da pouca leitura e do pouco interesse em 

ter contato com os livros. 
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Gráfico 5: Você considera que seu contato com livros de histórias na infância foi: 

          

 

 

 

 

 

 

   

 

 
   Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador. 

 

O gráfico 5 evidencia que tanto a turma de 2013 como a de 2015, considerando o que 

diz a maioria, teve pouco contato com livros na infância. Pode-se inferir que os acadêmicos 

dessas turmas não tiveram um incentivo adequado em casa e nem na escola. Como já citado 

nesse trabalho, a fase da infância é um momento da vida muito importante para o incentivo da 

leitura. Isso talvez ajude a explicar a pouca leitura na faculdade, refletindo algo que não foi 

trabalhado antes. 

Considerações finais 

Buscamos ao longo do trabalho estabelecer uma relação entre leitura e biblioteca por 

entendermos que são duas coisas importantes na vida universitária e por esta contribuir com 

aquela. Apesar das observações realizadas na biblioteca, procurou-se identificar esse perfil 

considerando outros momentos onde a leitura pudesse acontecer, ou seja, em casa, na 

faculdade ou em momento diverso.  

A ideia de traçar esse perfil nasceu da preocupação com a formação desses 

acadêmicos que serão num futuro bem próximo formadores de leitores. E com isso poder 

despertar possíveis caminhos ou outras pesquisas, uma vez que se trata de um campo vasto, 

porém com alguns pontos ainda inexplorados. 

O que pudemos identificar até o momento, através dos dados colhidos, foi que os 

acadêmicos de Pedagogia de Arraias ainda possuem um repertório pequeno de leitura. Por 

mais que alguns alunos façam o curso com seriedade, muitos ainda deixam a desejar no 

quesito leitura. Sabemos que existem diversos fatores que contribuem para a pouca leitura 
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como a influência do ambiente familiar, fatores sociais e econômicos, formação inadequada 

de professores, bem como a própria escola. Porém, percebemos que apesar de tudo isso, há 

também falta de interesse dos alunos.  

As observações realizadas até o momento pelo pesquisador se confirmaram através 

dos questionários, mesmo analisando duas turmas distintas em momentos diferentes. Apesar 

de perpassarem dois anos, verificamos que pouca coisa mudou no que diz respeito à forma 

como lidam com o ato de ler. Percebemos através dos dados que a leitura é limitada, se 

restringindo ao que o professor indica. A leitura como forma de lazer praticamente inexiste, se 

restringindo a uma minoria. A biblioteca, apesar de os alunos considerarem ser de 

fundamental importância numa instituição universitária (ver gráfico 2), ainda é pouco 

utilizada pelos acadêmicos, sendo mais procurada em época de avaliações ou no término do 

curso.  

Talvez seja o momento da universidade criar estratégias para mudar esse quadro 

pensando e repensando suas práticas como forma de incentivar o hábito de ler em seus alunos. 

Uma sugestão seria tentar uma parceria com a biblioteca do Câmpus sobre desenvolvimento 

de projetos que ajudem a conscientizar os alunos sobre a importância da sua utilização de 

forma a contribuir com a formação desses. 

Tentamos com esse trabalho trazer contribuições no sentido não só de conhecer, mas 

de informar como é a situação do acadêmico de Pedagogia do Câmpus de Arraias no que diz 

respeito à leitura, pois sabemos que esse é o caminho para uma boa formação. A biblioteca 

também faz parte desse processo, já que contribui colocando a disposição do aluno uma série 

de obras para leitura, espaço para estudos, laboratório para pesquisas na internet, além de 

outras coisas úteis. Espera-se que a partir desse trabalho e de outros que virão que passemos a 

ter alunos mais conscientes de seu papel perante a educação e de que para ser um formador de 

leitor não basta passar por um estágio presente na estrutura curricular, requer muito mais 

dedicação, incluindo a realização de várias leituras. 
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FACES DO FANTÁSTICO: ABJEÇÃO NA FIGURA FEMININA EM 
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Resumo: Segundo Todorov (2004) o fantástico ocorre devido à hesitação de se atentar por 

explicações naturais e sobrenaturais aos acontecimentos estranhos permeados na narrativa 

fantástica. A participação do leitor nesta decisão torna-se primordial como é apontado por 

Todorov, no qual caberá a ele para decidir sobre se a manifestação insólita adéqua ou não nas 

leis deste mundo. Para Lovecraft o medo é o sentimento caracterizante para a decorrência do 

fantástico, para que os eventos insólitos aconteçam é preciso que o leitor experimente este 

sentimento. Assim, voltando um olhar para o fantástico contemporâneo, Sartre (2005) deixa 

de lado a hesitação apontada por Todorov tendo em vista também por não optar pelas 

possíveis explicações direcionadas aos acontecimentos estranhos. Conseguinte, nesta mesma 

perspectiva Remo Ceserani (2006) aborda o fantástico como ―todo o verdadeiro e grande 

modo literário‖, abrindo novas possibilidades e maneiras de representa-lo, e isto sendo 

alavancado a partir do século XX. Conforme a isto, em narrativas de Augusta Faro e Angela 

Carter não temos necessariamente a hesitação como modelo do fantástico clássico, mas 

encontramos aspectos estranhos que se comportam ao modo fantástico que em certos instantes 

nos fazem inquietarmos. Um destes aspectos e ponto de contato entre as obras das respectivas 

escritoras, uma brasileira e outra inglesa, seria a abjeção presente nas figuras femininas. 

Abjeção esta que hora causa estranheza, hora aceitação, e conjuntamente simboliza o escape 

aos padrões sócio-culturais. Portanto cabe demonstrar o corpo abjeto como elemento 

constitutivo nas modalidades fantásticas. Parte disso mostrar-se-á como as representações 

femininas em passagens nas narrativas de Faro e Carter apresentam este corpo abjeto como 

meio da desordem e estranhamento. Este estudo faz parte à pesquisa desenvolvida no 

Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG-Regional Catalão e com o suporte de bolsa 

concedida pela (CAPES).  

PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; Abjeção; Feminino. 

 

Introdução 

Nos últimos anos o papel feminino na literatura tem modificado, a representação 

mulher-objeto colocada em segundo plano passa a ser revisto, e a mulher-sujeito começa a 

sobressair. Temas que circundam ao universo da mulher que era até então deixado ao obscuro 

ganha destaque nos textos literários. Das autoras que comprometeram a falar de si mesmas e 

de dar voz a tantas mulheres, estão Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Marina 

Colasanti, Lya Luft, cujas escritoras costuram a trajetória da literatura de autoria feminina.  
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Percebemos que, o uso do fantástico ligado ao âmbito feminino vem sendo usado 

como estratégia subversora para as personagens femininas, forma que, refaz novos horizontes 

para a história da mulher. Neste percurso, a escritora inglesa Angela Carter e a escritora 

goiana Augusta Faro integram o conjunto de autoras que falam do feminino, mesclando com 

as faces do fantástico. Um dos aspectos que caracteriza as personagens das autoras está à 

abjeção que se alinha não só corporalmente, mas ainda em ações que categorizam abjeções 

quando rompe com padrões sócio-culturais. 

A cultura instituída aos padrões que vigoram na sociedade prevalece aqueles que 

seguem a uma normatização de valores e condutas que estabelecem a ordem (DOUGLAS, 

1991, p. 32). Conforme isso, as personagens femininas de Carter e Faro desequilibram essa 

ordem destinada culturalmente para as mulheres, ou seja, o matrimônio e a independência ao 

outro, vigentes na ideologia patriarcal. Caso a figura feminina subverta as regras estabelecidas 

ao longo dos séculos é então marcada pela abjeção e delegada como monstro. Mais que 

mostrar a subversão relacionada à abjeção das personagens das escritoras citadas, o trabalho 

tem intuito de mostrar a busca da identidade das figuras femininas, que através da 

metamorfose que as mesmas sofrem, o seu ser só é revelado diante do estranho que as 

cometem. 

É dentro desse percurso que o presente estudo pretende olhar para esta ligação: 

mulher-sujeito-abjeção. As princesas dos clássicos contos de fadas que ouvimos por muito 

tempo, tinham o casamento como consumação de felicidade, agora, nas releituras de Angela 

Carter são vistas em outro prisma, não necessariamente precisam casar, decidem seu próprio 

destino sem a delegação do sexo oposto. Faro compõe seus contos com personagens 

femininas que causam estranheza e incômodo ao redor, algumas das vezes sujeitam ou não ao 

patriarcalismo. Ambas as escritoras pincelam seus contos referente ao universo feminino, 

mulheres que moram na fronteira, sendo delineadas por serem seres que marcam o excesso e 

assim, são caracterizadas como seres de impurezas, ou seja, contradizem o sistema que é 

regido por padrões. Para tal destaque da abjeção presente nos contos de Carter e Faro, 

delinearemos o aspecto como condição de questionamento dos padrões sócio-culturais e como 

essas personagens femininas caracterizam a abjeção. 
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Da abjeção ao toque da monstruosidade 

 

―Há um animal abjeto a vicejar em algum lugar dentro de mim. Tento 

mantê-lo oculto, subjugado, enquanto ele tenta se libertar. Não sei o 

que é nem a quem deseja destruir. Talvez seja eu mesmo. E pode ser a 

mim que ele esteja querendo destruir.‖ 

Joseph Heller 

 

Em Pureza e perigo (1991) Mary Douglas destaca sobre como impulsiona a fronteira 

entre o puro e impuro na sociedade.  O esquema social onde os padrões veiculam moldes há 

sempre os escapes para as anomalias, sendo que, hora ou outra esse esquema será contraposto 

por uma inquietação que não é aceito socialmente. Assim, confirma Douglas: 

 

A cultura, no sentido dos valores públicos e padronizados duma 

comunidade, medeia a experiência dos indivíduos. Fornece-lhes, à partida, 

algumas categorias básicas, uma esquematização positiva na qual ideias e 

valores se encontram dispostos de forma ordenada. Por fim e sobre tudo, a 

cultura exerce uma certa autoridade; cada um se conforma porque os outros 

também o fazem. Mas, por serem públicas, as categorias culturais são ainda 

mais rígidas. Um indivíduo pode reconsiderar o seu sistema de hipóteses ou 

recusar-se a fazê-lo. É um assunto privado. Mas as categorias culturais são 

assuntos públicos, que não se põem tão facilmente em questão e é por isso 

que ninguém pode negligenciar o desafio que constituem as formas 

aberrantes. Qualquer sistema de classificação pode produzir anomalias e 

qualquer cultura deve, mais tarde ou mais cedo, deparar com acontecimentos 

que parecem desinquietar as suas ideias preconcebidas. Com o risco de 

perder a confiança que nela se investiu, qualquer cultura deve defrontar-se 

com as anomalias que percorrem o seu sistema. Daí eu pensar que toda a 

cultura digna desse nome toma as disposições necessárias para fazer face aos 

fenómenos anormais ou ambíguos com que se pode ter de defrontar (1991, p. 

33). 
 

Antes de passarmos para as facetas do abjeto é importante pautarmos sobre as 

questões da identidade que tanto nos revelam como agirmos em dados momentos e que 

implicam no processo da diferenciação para o destaque de sabermos quem é quem. A 

identidade não é mais fixa e sim mutável, como Hall (2006) salienta em A identidade cultural 

na pós-modernidade: 

 

A questão da "identidade" está sendo vigorosamente debatido na teoria 

social. Em essência, o argumento é que as velhas identidades que 

estabilizaram o mundo social por tanto tempo, estão em declínio, fazendo 

surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno como um 

sujeito unificado. Esta chamada "crise de identidade" é vista como parte de 
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um processo mais amplo de mudança que está deslocando as estruturas e 

processos centrais das sociedades modernas e minando os quadros que 

deram aos indivíduos ancoragem estável no mundo social (p. 7). 

 
 

Ainda que, a sociedade passe por várias mudanças em que o sujeito se fragmenta em 

vários momentos é discutível perceber que certos preceitos não se agregam a essas mudanças, 

e assim o cidadão perpetua a infringir conceitos e comportamentos institucionalizados sendo 

meramente marginalizado. No tempo da pós-modernidade, da tecnologia e globalização, a 

inconstância da identidade se liquida cada vez mais. Para delinearmos a identidade do 

indivíduo a diferença é bastante importante para a caracterização do sujeito, mas o que torna 

interessante apontar é que essa diferença precisa situar-se ainda em moldes, em que a 

liberdade de mostrar certas ações que não visam à sociedade dirigida por regras é vista com 

maus olhos.  

Para uma definição do que possa ser considerado impuro, devemos pensar na 

nomeação enquanto fruto da ordem, ou seja, o impuro é desviante, não se enquadra a certo 

lugar (DOUGLAS, p. 33). O termo impuro tem significância similar à palavra abjeção, no 

qual tem designação de asqueroso, sujo, imundo. Julia Kristeva (1982) compactua com 

Douglas (1991) enquanto definição de que o impuro/abjeção rompe com a ordem, frisando 

que o abjeto é mais que algo distorcido imageticamente, sujo, sendo que ―não é falta de 

limpeza ou saúde, que causa abjeção, mas o que perturba a identidade, o sistema e a ordem. O 

que não respeita limites, posições e regras‖ (KRISTEVA, 1982, p. 4). O abjeto, segundo 

Kristeva (1982) seria uma parte de nós mesmos, parte humana, sendo conhecido 

primitivamente, antes do ―eu‖ ―o abjeto não é o objeto, é uma espécie de primeiro não-eu, 

uma negação violenta que instaura o eu; trata-se em suma de uma fronteira‖ (SELIGMANN-

SILVA, 2005, p.36). A abjeção ao mesmo tempo em que causa repulsa e estranheza também 

atraem as pessoas, até há a vontade de querer identificar, vejamos bem o exemplo do monstro, 

que mora na fronteira e é excepcionalmente sexual. Seligman-Silva (2005) apresenta as 

diferenças e semelhança entre o sublime e o abjeto, sendo que este se caracteriza como: 

 

um não-sentido que nos oprime – assim como o sublime é um sobre sentido 

que nos escapa. Diferente do sublime, a manifestação privilegiada do abjeto 

é o cadáver [...] A abjeção, não obstante, assim como o sublime também está 

intimamente ligada à falta: ela revela a falta como fundadora do ser; e, ainda, 

tal como o sublime, ela nos amedronta [...] Como o sublime, também o 
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abjeto é uma manifestação de uma ausência de limite – mas diferente dele, a 

abjeção representa esse não limite, por assim dizer, ‗para baixo‘ (p. 39). 

 

O autor ainda conceitua que o abjeto artisticamente é aquele que impacta aos olhos 

de quem vê e dá prazer, tem alusão em ―violentar os limites – os tabus [...] Uma das 

características marcantes dessa arte abjeta seria o voyeurismo‖ (SELIGMANN-SILVA, 2005, 

p. 40). 

Para Judith Butler a abjeção no corpo é uma forma de construção social a partir de 

discursos que fazem diferir daqueles que nomeiam como desprezíveis e que assim excluem 

um dos outros. O que Butler (2000) tematiza é que o 

 
abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas ―inóspitas‖ e ―inabitáveis‖ 

da vida social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que 

não gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do ―inabitável‖ 

é necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito (p. 155).  

 

A autora situa a abjeção discursivamente nas relações de poder, em que o corpo não 

legitimado é exteriorizado como asqueroso uma das premissas sendo o poder que tem 

―mediante la reprimenda, el sujeto alcanza cierto ordem de existencia social, al ser transferido 

de una región exterior de seres indiferentes, cuestionables o imposibles al terreno discursivo o 

social del sujeito‖ (BUTLER, 2005, p. 180). O corpo como símbolo representativo da 

sociedade pode apresentar fronteiras ameaçadas em que os poderes e perigos desse corpo são 

construídos socialmente (DOUGLAS, 1991). É o que Kristeva mostra quando diz que 

―Podemos chamá-la de fronteira; abjeção é, sobretudo, ambiguidade. Porque ao passo que 

libera a apreensão não corta radicalmente fora o sujeito/assunto que o ameaça – ao contrário, 

a abjeção reconhece-o como em estado de constante perigo.‖ (KRISTEVA, 1982, p. 9). 

A abjeção concede aos traços do monstruoso, como apresentado por Cohen (2000) em 

uma das sete teses, no qual o monstro é um ser prontamente impuro, vive na fronteira e por 

isso atrai. Segundo Cohen (2000) o monstro: 

 

nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo 

momento cultural — de uma época, de um sentimento e de um lugar. O 

corpo do monstro incorpora — de modo bastante literal — medo, desejo, 

ansiedade e fantasia (ataráxica ou incendiária), dando-lhes uma vida e uma 

estranha independência. O corpo monstruoso é pura cultura. Um constructo e 

uma projeção, o monstro existe apenas para ser lido: o monstrum é, 

etimologicamente, ―aquele que revela‖, ―aquele que adverte‖, um glifo em 
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busca de um hierofante. Como uma letra na página, o monstro significa algo 

diferente dele: é sempre um deslocamento; ele habita, sempre, o intervalo 

entre o momento da convulsão que o criou e o momento no qual ele é 

recebido — para nascer outra vez (p. 26-27). 

 

 [...] eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente 

incoerentes resistem a tentativas para incluí-los em qualquer estruturação 

sistemática. E, assim, o monstro é perigoso, uma forma — suspensa entre 

formas — que ameaça explodir toda e qualquer distinção (p. 30). 

 

Da abjeção ao toque da monstruosidade, Silvia quinteiro (2000) define o monstro 

como aquele que ultrapassa os limites da anormalidade, pode tomar qualquer forma, tendo um 

excesso sendo físico ou psicológico que o marca e o diferencia dos demais. A autora aponta 

que: 

São indivíduos marcados e, sendo excepcionais, que pela negativa quer pela 

positiva, despertam a curiosidade e atraem o olhar da sociedade. A própria 

relação frequentemente estabelecida entre a palavra monstro e monstrare 

(mostrar) aponta para o aspecto extraordinário dos monstros. Sendo raros, ou 

mesmo únicos, são vistos com pouco freqüência, motivo pelo qual são alvo 

do olhar e fonte de fascínio para os que pertencem à suposta normalidade. 

Raramente observáveis, quando se expõem tem a particularidade de o fazer 

exibindo todo o seu excesso. O Monstro é aquele que mostra a sua diferença 

(QUINTEIRO, 2000, p. 27). 

 

O corpo monstruoso distingue do corpo normal, contempla-se por algo disforme, 

como já dito por Quinteiro, seja físico ou psicológico, sem ter reação nenhuma de receio ao 

seu redor, o monstro incumbe-se de fascinar e atrair. Mais que um corpo o monstro trata de 

revelar a sua verdadeira essência, a sua alma, desdobrando-se para se revelar: 

 

Ao revelar o que deve permanecer oculto, o corpo monstruoso subverte a 

mais sagrada das relações entre a alma e o corpo: a alma revelada deixa de 

ser uma alma, torna-se, no sentido próprio, o reverso do corpo, um outro 

corpo, mas amorfo e horrível, um não-corpo (GIL, 2006, p. 79). 

 

É um corpo que ultrapassa os moldes culturais, sem ter um significado, que 

desconforta o sistema e suas classificações, que conforme Gil o monstro ―mostra a natureza – 

o corpo –tentando significar por ela própria, sem a ajuda de (e contra) a cultura: significa, ao 

mesmo tempo, demasiadas coisas e nada‖ (GIL, 1997, p. 49).  

Em As palavras e as coisas (1981), Michel Foucault também afirma que os monstros 

seriam de naturezas anormais que se diferem de outras espécies. O caráter monstruoso já era 
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estudado em conceituação de anomalia por Foucault em Os anormais (1999), no qual o autor 

observa a anomalia desde o século XVIII. O monstro então humano visto por Foucault era um 

violador de leis da sociedade e da própria natureza. Assim, já era visto como um ser que 

infringia as leis, aos preceitos sócio-culturais e de sua natureza, um ser que se demarcava dos 

demais. 

 

O monstro existente: abjeção nas personagens femininas de Angela Carter e Augusta 

faro 

As personagens femininas de Carter e Faro são tocadas pela abjeção à monstruosidade. 

Para tanto, apresentaremos faces dessas abjeções em passagens de contos das duas escritoras. 

Abjeções que questionam classes de gênero, corpo, comportamentos que são estruturados no 

decorrer do tempo. Com isso observar-se-á como estas personagens se configuram em seres 

impuros, claramente em abjeções monstruosas.  

Conforme complementa Cardoso acerca do feminino relacionada ao monstruoso 

(2014, p. 44):  

 

O mundo feminino é o criador incansável de monstros. A par da ideia que 

vigora desde a Idade Média de que a mulher se comunica com o mundo de 

Baixo, copula com o demônio- e dessa união nascem monstros poderosos- as 

mulheres contaminadas pelo sangue menstrual engendram monstruosidades. 
 

A ligação da mulher com o monstro se instaura na representação clássica que origina 

o extremo vínculo da mulher ao mal, ou seja, o demônio, falamos então de Lilith. Considerada 

a primeira mulher de Adão, Lilith é o ―ímpeto sexual, mulher emancipada e em fuga, sombra 

maligna por se haver considerado em pé de igualdade com os homens‖ (ROBLES, 2013, 

p.35). Ainda de acordo com a autora, Lilith ensina que: 

 

antes mesmo que Eva reconhecesse a beleza do corpo, a mulher já estava 

preparada para assumir seu erotismo com o mesmo vigor com que impunha 

sua presença em um mundo totalmente submetido aos ditames divinos. Tal 

mundo era assinalado pelo poder de criar, característico das mulheres. Disso 

decorre que, ao serem estabelecidas as primeiras leis humanas, à imagem e 

semelhança de Deus, Lilith tinha de ser censurada a fim de ceder seu 

simbolismo fundador a uma Eva nascida da costela de Adão, inferior por sua 

fragilidade, ainda que igualmente responsável pela perda da inocência 

humana (ROBLES, 2013, p. 36). 
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A mulher esteve sempre acionada com a natureza, assim esteve também atrelada a 

rituais fúnebres, direcionada para procriação e de ceifar o ciclo humano (ANDRADE, 2011) 

Sobre isso, Delumeau (1989, p. 135) aborda que: 

 

Não é por acaso que em muitas civilizações os cuidados dos mortos e os 

rituais funerários cabem às mulheres. Elas eram consideradas muito mais 

ligadas do que os homens ao ciclo – o eterno retorno – que arrasta todos os 

seres da vida para a morte e da morte para a vida. Elas criam, mas também 

destroem. Daí os nomes incontáveis das deusas da morte. Daí as múltiplas 

lendas e representações de monstros fêmeas. 

 

Em ―A companhia dos lobos‖ a construção monstruosa é dada pela versão de 

Chapeuzinho vermelho, amplamente sexual, a garota é destemida e de ―espírito indômito‖ 

(CARTER, 1999, p. 204). O conto de Carter difere do conto clássico, no qual, é a jovem que 

dita às regras para o sexo oposto, com a inversão de papéis, e consecutivamente com a quebra 

do tradicionalismo de que, precisa vincular o sexo com amor e tendo que ser contida aos 

prazeres e a libido, havendo um questionamento ao patriarcalismo. As mulheres diante dos 

ideais patriarcais deveriam ser castas, submissas, eram assim que deveriam manter a condição 

para poderem casar. Quando casava se dedicava exatamente para o lar, no cuidado a casa, ao 

marido e os filhos, era vista como um negócio para o homem, que cabia a ter tarefas somente 

dentro do seio familiar. Sobre isso Bordieu (2005) constata que:  

 

É, sem dúvida, à família que cabe o papel principal na reprodução da 

dominação e da visão masculinas; é na família que se impõe a experiência 

precoce da divisão sexual do trabalho e da representação legítima dessa 

divisão [...] Quanto à Igreja, marcada pelo antifeminismo profundo de um 

clero pronto a condenar todas as faltas femininas à decência, sobretudo em 

matéria de trajes, e a reproduzir, do alto de sua sabedoria, uma visão 

pessimista das mulheres e da feminilidade, ela inculca (ou inculcava) 

explicitamente uma moral familiarista, completamente dominada pelos 

valores patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade das 

mulheres (BOURDIEU, 2005, p. 103). 

 

A Chapeuzinho vermelho de Carter mostra a sua verdadeira intenção, com um jogo de 

sedução de que se o jovem/lobo chegasse primeiro na casa da vovó, a menina por perder a 

aposta deveria dar um beijo no belo rapaz que encontrara no meio da floresta: 

 

Ele só deu uma palmadinha no cano da espingarda e sorriu. 
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- É uma aposta? – perguntou-lhe ele. – Vamos fazer disto um jogo? Que é 

que você me dará se eu chegar antes à casa de sua avó? 

- Que é que você quer? – perguntou ela, ingenuamente. 

- Um beijo. 

Lugares-comuns de uma rústica sedução; ela baixou os olhos e corou. Ele foi 

pelo matagal e levou-lhe o cesto, mas ela esqueceu-se de ter medo dos 

animais, conquanto a Lua se estivesse levantando, porque queria demorar no 

caminho para ter certeza de que o lindo rapaz ganharia a aposta (CARTER, 

1999, p. 207). 

 

A mulher pode apresentar como um ser monstruoso sem necessariamente parecer ou 

ter forma de um, em que com isto é cabido saber não como é o monstro, mas como é 

construída a monstruosidade. O monstro é de ilustre fascínio, saber o porquê de sua presença 

causa inúmeras perguntas inquietantes: ―por que ele figura no rol das criaturas universais? O 

que quererá o Senhor do universo mostrar-nos por meio dele? Estará ligado aos Poderes do 

Alto ou aos Poderes do Baixo?‖ (KAPPLER, 1994, p. 419-420). Deste viés, Segundo Claude 

Kappler (apud CARDOSO, 2014, p. 45) faz um percurso de seres que estão no quadro dos 

anormais: 

a) uma simetria absoluta, pela grandeza ou pequenez do corpo; b) a falta de 

algo essencial ou a modificação de órgãos; c) o modo de agir contrário ao 

homem, não realizando tarefas essenciais para a vida em comunidade; d) a 

substituição de um elemento habitual por um insólito; e) a mistura dos reinos 

animal, vegetal e mineral; f) a mistura ou dissociação dos sexos, conhecido 

como androginia; g) a hibridização e a capacidade de metamorfose; h) a 

poderosa animalidade, presente nos homens selvagens ou nos monstros com 

caráter destrutivo; i) os seres cujo caráter prodigioso ou monstruoso não se 

deve a particularidades morfológicas, mas a cor, situação de isolamento e 

linguagem; j) as manifestações excepcionais dos elementos (vulcões e 

terremotos, por exemplo) ou que interrompem o curso normal da natureza. 

 

Um dos itens mencionados por kappler (1994) o híbrido e a metamorfose são 

encontrados também na releitura de Chapeuzinho Vermelho e que assim define o caráter 

monstruoso da jovem. Aspecto que colabora na singularidade da personagem, em que a jovem 

se liberta e mostra a sua verdadeira identidade quando a metamorfose de loba é completa pela 

relação sexual entre ela e o lobo. No conto, a jovem traz traços de fera, e de revelar a sua 

verdadeira natureza, sendo o diálogo clássico o ápice para chegar ao ato sexual: 

 

-Que braços grandes você tem! 

- São para abraçá-la melhor! 
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Todos os lobos do mundo uivaram, lá fora, uma canção nupcial quando ela 

de livre vontade lhe deu o beijo devido. 

-Que dentes grandes você tem! 

Ela viu-lhe a queixada cobrir-se de baba, o quarto estava cheio de clamor da 

Liebestod da floresta, mas a sábia criança não vacilou nem quando ele disse: 

-São para te comer melhor! 

A menina desatou a rir, sabia que não era carne para ninguém comer. Riu-lhe 

em cheio na cara, tirou-lhe a camisa e atirou-a no fogo, na esteira de fogo da 

roupa que ela própria tinha despido. As chamas dançaram como almas na 

noite de Walpurgis, e os velhos ossos debaixo da cama começaram um 

terrível matraqueado, mas não lhes deu atenção (CARTER, 1999, p. 212-

213). 

 

No Dicionário de símbolos (2009) a metamorfose é como um símbolo que pode ser 

tanto negativo quanto positivo depende enquanto sua condição ser compensadora ou de 

castigo. ―As metamorfoses são expressões do desejo, da censura, do ideal, da sanção, saídas 

das profundezas do inconsciente e tomando a forma da imaginação criadora‖ (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, p. 608). 

No conto ―As flores‖ (1999) a configuração monstruosa da personagem Rosa é 

delineada também pela metamorfose. Na narrativa da escritora goiana Augusta Faro, desde o 

nascimento da menina, algo sobrenatural também nascera com ela.  A menina na medida em 

que ia crescendo ocorrências insólitas vindas da mesma também aumentavam: 

 

Quando fez a primeira comunhão, aconteceu algo estranho na igreja. Rosa 

levitou alguns palmos do chão, quando estava na fila com as outras crianças 

e o ar do templo se emperfumou de tal forma, que muitas pessoas sentiram 

dor de cabeça (FARO, 1999, p.52). [...] Outros fenômenos foram 

aparecendo, por exemplo: certo dia a menina se aprontava para um baile, 

quando seu pai veio chamá-la. Rosa estava diante do espelho prendendo o 

brinco dourado de pingente. O pai viu bem no espelho o lindo rosto da filha 

feliz, mas no instante seguinte ele viu perfeitamente que, no lugar da face da 

moça uma enorme rosa abria-se risonha, aveludada, cheia de frescor (FARO, 

1999, p. 54). 

 

O modelo patriarcal é abarcado, mas a personagem segue um caminho para tentar 

quebra-lo, usando então do casamento por sua decisão para a metamorfose completa e 

simbolicamente mostrando sua libertação: 

 

Quando o noivo retornou ao leito nupcial, entre o cetim e os travesseiros, viu 

na penumbra um perfil de flor, achou que estava tendo uma visagem 

provocada pela emoção e ao se aproximar da cama e levantar o lençol, para 

deslumbrar-se com Rosa, nada viu da moça de seus encantos, a não ser em 
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seu lugar uma profusão de rosas de todos os matizes, que formavam o 

contorno perfeito de um corpo feminino, em todos os seus detalhes, e o odor 

das flores era tão intenso no ambiente, que o noivo se sentiu desmaiar 

(FARO, 1999, p. 58). 

 

A palavra  rosa tanto para a flor quanto para a cor, simboliza a regeneração e o início 

de mistérios (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 788). Em ―As flores‖ diferentemente 

em ―A companhia dos lobos‖ o excesso da sexualidade não é o aspecto que torna a 

personagem como abjeta e objetivamente como monstro, mas sim devido aos fenômenos 

insólitos que Rosa é acometida causando sua metamorfose. O monstro pode ser qualquer um, 

humano ou não, sendo humano, por exemplo, ―mostraria como potencialmente a humanidade 

do homem, configurada no corpo normal, conteria o germe da sua inumanidade‖ (Gil, 2006, 

p. 125). 

 

Considerações finais 

Podemos concluir que o monstro tem se dotado de várias formas e características, e 

cada vez mais sua configuração nos inquieta sobre a que outros aspectos constroem a 

monstruosidade e também na implicância de sua existência. Não é atoa que, o monstro vem se 

proliferando, seja nos cinemas, na literatura, na TV, no teatro, na música, na dança, entre 

outros. Ainda que, visto como ser marginalizado é um ser inquietante a ser questionado, pois 

é como Gil ressalta, ele pode ser qualquer um, sendo o humano mesmo a carregar ―o germe da 

inumanidade‖. 

Assim, o abjeto tem como manifestação de repulsa e ao mesmo tempo de atrair, por 

ser raro e estar na fronteira converte a conjuntar-se a característica monstruosa. Em se 

tratando da representação feminina nas artes contemporâneas, vemos remontar essa referência 

da mulher desviante que burla os estereótipos institucionais, e é o que as personagens de 

Angela Carter e Augusta Faro resultam-se, na sua busca identitária através da marca dessa 

diferenciação que o monstro carrega, revelando sua verdadeira natureza. E essa busca vai de 

encontro com o que CHEVALIER e CHEERBRANT (2009) considera sobre o monstro no 

Dicionário de símbolos, aplicando que o monstro simboliza o ―guardião de um tesouro‖ é um 

―conjunto das dificuldades a serem vencidas, os obstáculos a serem superados, para se ter 

acesso, afinal, a esse tesouro, material, biológico ou espiritual‖ (p. 615). 
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DESDOBRAMENTOS POSSÍVEIS ENTRE A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-

FUNCIONAL, A ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA E A GRAMÁTICA DO 

DESIGN VISUAL 

 

                                                                                            Claudênia de Paula LEMOS 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

Resumo: O Presente trabalho pretende esboçar a proposta da Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF) desenvolvida por Halliday (2004) e seus desdobramentos para outras abordagens 

linguísticas contemporâneas, apresentando as adaptações realizadas pelos teóricos da Análise 

de Discurso Crítica (ADC) e da Gramática do Design Visual (GDV), desenvolvidas, 

respectivamente, por Fairclough (2001; 2003) e Kress e van Leewen (2006). Estes autores 

sugerem que do mesmo modo como a linguagem verbal produz significados através de suas 

funções ideacional, interpessoal e textual, as composições visuais também os produzem 

Nosso enfoque recai, especificamente, na identificação e utilização das metafunções 

ideacionais, interpessoais e textuais da linguagem propostas pela gramática funcional da LSF, 

verificando como essa proposta funcional da linguagem norteia outras vertentes de estudo 

linguísticas e subsidia questões que envolvem as relações entre a linguagem e a sociedade. 

Primeiramente apresentaremos os pressupostos da LSF, tida como teoria de base, para depois 

mostrar como ela foi adaptada em outras abordagens dos estudos da linguagem. 

Descreveremos as três metafunções propostas por Halliday (2004), em seguida 

apresentaremos a proposta a ADC e como Fairclough (2001, 2003) adaptou-as e propôs os 

três significados do discurso. Por fim, descreveremos as funções representacional, interativa e 

composicional propostas pela GDV. Desse modo, objetivamos realizar um percurso teórico 

que explane a aplicabilidade dessas abordagens de estudo para o entendimento do uso da 

linguagem e sua relação dialética com a sociedade, contribuindo para a realização de 

procedimentos de pesquisa baseados em categorias linguísticas. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Metafunções; Significados. 

 

Considerações iniciais 

A relação entre linguagem e sociedade tem sido o cerne de grande parte dos 

estudos linguísticos contemporâneos e nos leva a indagar as implicações de uma sobre a outra, 

sobretudo, no que diz respeito ao modo como essa relação é construída.  

Que a linguagem exerce um papel na sociedade, isso é um fato que foi consumado 

ao longo do firmamento da corrente funcionalista da linguística, a qual defende o caráter 

motivado da língua e sua evolução em prol das necessidades dos usuários que dela se 

apropriam, ou seja, da relação mantida entre o sistema interno das línguas e os aspectos 

sociais que o envolvem. Mas, que caminhos trilhar para entender como a linguagem atua na 

sociedade?  
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Estudos da linguística contemporânea da segunda metade do século XX se 

desenvolveram a partir do conceito de discurso, interpretado genericamente como o uso da 

linguagem. De acordo com os pressupostos teóricos de Fairclough (2001), o discurso é 

considerado uma forma de agir socialmente, uma maneira pela qual as pessoas agem em 

relação às outras. Considerando a linguagem como uma forma de prática social, o autor 

explica: 

O discurso participa das práticas sociais de duas formas: as práticas são 

parcialmente discursivas (na medida em que falar, escrever, ler e ouvir são 

formas de ação), mas também são discursivamente representadas. Se essas 

representações auxiliarem a manutenção de relações de dominação dentro 

das práticas, elas podem ser chamadas de ideológicas (FAIRCLOUGH, 

2001, p.89). 

 

O foco nos estudos do discurso visa não apenas entender o funcionamento da 

linguagem, mas também o que pode ser transformado, reproduzido ou criado por meio dela, 

pois ―o discurso é uma prática não apenas de representar o mundo, mas de fazê-lo significar, 

constituindo e construindo o mundo com base em significados‖ (FAIRCLOGH, 2001). 

Esse funcionamento da linguagem, ou seja, seu uso foi estudado, primeiramente, 

por meio da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), proposta por Halliday (2004), que 

propõe uma gramática funcional baseada no uso e nas necessidades dos usuários da língua, 

sendo, portanto, ―uma série de recursos para descrever, interpretar, fazer e significar‖ (BUTT 

et al., 1995). 

De acordo com Chouliaraki e Fairclough (1999), a proposta da linguística 

sistêmico-funcional vê a linguagem de modo dialético, sendo ao mesmo tempo estruturada e 

estruturadora da sociedade. Por isso, ainda, segundo os autores a constituição semiótica do 

social está sempre posta em questão quando se trata de analisar a linguagem. 

Sendo o funcionalismo um modelo abrangente de estudos que investiga como as 

formas atuam nos significados e como as funções externas do sistema linguístico influenciam 

na forma, várias concepções foram desenvolvidas para explicar essa relação dialética. O que é 

comum entre os estudiosos da relação entre linguagem e sociedade é a busca pela 

compreensão das implicações das funções sociais no sistema linguístico (NEVES, 2001). 

A partir da LSF, outros estudos foram desenvolvidos e ampliaram as teorias 

lançadas por Halliday (2004) sobre o uso da língua e sua conexão com a sociedade. Assim, 
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(re) visitamos em nosso estudo duas abordagens baseadas na LSF a fim de demonstrar como 

esse campo de estudo tem evoluído e como essas teorias têm contribuído para entender o 

caráter dialético intrínseco nas relações estabelecidas entre linguagem e sociedade.  

Esboçamos em nosso trabalho a proposta da chamada Análise de Discurso Crítica 

(ADC) e da Gramática do Design Visual (GDV), desenvolvidas, respectivamente, por 

Fairclough (2001; 2003) e Kress e van Leewen (2006). Primeiramente apresentaremos os 

pressupostos da LSF, tida como teoria de base, para depois mostrar como ela foi adaptada em 

outras abordagens dos estudos da linguagem. Vejamos a seguir. 

 

Linguística sistêmico-funcional (lsf) como teoria de base 

De acordo com a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) proposta por Halliday 

(2004), a linguagem deve ser explicada a partir de suas funções na vida social, as quais se 

refletem nas estruturas internas da língua, que é vista como um sistema de construção de 

significados que pode se modificar a medida que é utilizado.  

Segundo o autor, qualquer faceta da experiência humana pode ser transformada 

em significado, ou seja, a linguagem oferece uma teoria da experiência humana, e certos 

recursos lexicogramaticais das línguas são dedicados a esta função. 

Ao analisar as estruturas linguísticas, pode-se, portanto, encontrar indícios dos 

propósitos do usuário da língua em determinada situação. Desse modo, a língua enquanto um 

sistema de significados gerados por meio de uma rede de opções disponíveis tem a função de 

servir aos variados tipos de demanda dos indivíduos ao se comunicarem. (NEVES, 2001) 

Essa rede de opções que compõem os enunciados dos falantes da língua podem 

ser explicadas e analisadas através das funções que exercem. Halliday (2004) propôs a 

existência de três metafunções que se realizam simultaneamente: ideacional, interpessoal e 

textual.  

A metafunção ideacional diz respeito ao fato da linguagem nos permitir falar 

sobre o mundo e representá-lo, bem como expressar ideias e transmiti-las no processo de 

comunicação. O reconhecimento e a realização dessa função se dá por meio da transitividade, 

sendo o enunciado a unidade de análise, a qual é composta por participantes, processos e 

circunstâncias. Ao analisar a função ideacional por meio da transitividade, evidenciamos 
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textualmente quem faz, é, pensa, ou diz algo e em que tipo de circunstância, ou seja, a 

representação da realidade apresentada no enunciado. 

A metafunção interpessoal diz respeito às relações que se estabelecem entre os 

enunciados e seus interlocutores e a interação entre falantes e ouvintes. Essa função é 

analisada através da modalização, que verifica as diversas formas de atenuar e/ou enfatizar os 

discursos dos falantes, ou seja, como é estabelecida a interação entre eles. 

A metafunção textual diz respeito à estruturação das metafunções ideacional e 

interpessoal na mensagem, ou seja, a organização dos elementos que compõem os enunciados. 

A análise dessa função se dá por meio da concepção de tema e rema, respectivamente, o ponto 

de partida da mensagem e a informação nova, o que será predicado sobre o tema. 

Essas metafunções foram divididas para um melhor entendimento de como cada 

uma se manifesta. No entanto, elas se realizam simultaneamente de modo a compor os 

enunciados. Ou seja, cada enunciado vai representar a realidade ao mesmo tempo em que vai 

estabelecer relações com os interlocutores, de modo que a mensagem seja organizada de 

acordo com os propósitos comunicativos.  

Segundo a proposta da LSF, a língua é um sistema utilizado pelas pessoas para 

realizar escolhas de acordo com o contexto social onde estão inseridas e a gramática, desse 

modo, serve à análise desses enunciados criados pelos usuários do sistema linguístico. 

A LSF, por ser uma teoria multifuncional da linguagem que contempla a análise 

textual e estabelece relações entre o texto e o contexto social em que se insere, pode subsidiar 

estudos que analisam as relações entre a linguagem e a sociedade, como é o caso da proposta 

teórico-metodológica da Análise de Discurso Crítica que veremos a seguir. 

 

A LSF a serviço da Análise de Discurso Crítica (ADC) 

Fairclough (2003) desenvolve sua teoria fundamentado na Linguística Sistêmico-

funcional (LSF) de Halliday (2004) e faz uma articulação entre as metafunções ideacional, 

interpessoal e textual da linguagem definidas pela LSF e os conceitos de gênero, discurso e 

estilo, sugerindo três tipos de  significados no lugar delas: o significado acional, o significado 

representacional e o significado identificacional.  

De acordo com Fairclough (2003), em nosso dia-a-dia utilizamos o discurso, 

entendido como uma forma de prática social, um modo de agir sobre o mundo e sobre as 
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pessoas, de três principais maneiras simultâneas e dialéticas: para agir e interagir, para 

representar aspectos do mundo e para representar a nós mesmos e aos outros.  

Esses modos como o discurso figura na vida social correspondem aos seus três 

significados: ação e interação, representação e identificação, os quais se relacionam aos três 

momentos de ordens do discurso: gêneros, discursos e estilos, respectivamente. Desse modo, 

o foco de interesse da ADC é investigar como esses significados funcionam na representação 

de eventos, bem como na construção de relações sociais. 

Diante da importância da proposta de Halliday para a constituição dos aportes 

teórico-metodológicos da ADC, é fundamental entender a ligação entre as funções da 

linguagem que ele identifica e os significados que Fairclough identificou. Vejamos 

suscintamente: 

 

 

LSF 

 

 

Função ideacional 

 

Função interpessoal Função textual 

ADC 

 

 

 

Significado acional 

 

              

               Gênero 

Significado 

representacional 

 

              Discurso 

Significado 

identificacional 

 

             Estilo 

 Quadro 1: Funções da linguagem - Adaptações da LSF pela ADC. 

Podemos explicar tal relação da seguinte maneira: o significado acional focaliza o 

texto como modo de (inter) ação em eventos sociais, aproximando-se da função relacional, 

pois a ação legitima/questiona relações sociais; o significado representacional destaca a 

representação de aspectos do mundo – físico, mental, social – em textos, aproximando-se da 

função ideacional; o significado identificacional se refere à construção e à negociação de 

identidades no discurso, relacionando-se à função identitária. 

A função ideacional indica que tipo de crenças ou conhecimentos são produzidos, 

representando, assim, o mundo através dos textos. A função interpessoal diz respeito à relação 

entre os interlocutores de um texto e se divide em função identitária e função relacional, 
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chamadas por Fairclough de significados identificacional e acional. A função textual se 

realiza concretamente no texto por meio da organização de seu fluxo de informação e do 

motivo de seleção dos elementos que o compõem: informações dadas e novas. Essa função é 

definida por Fairclogh como significado acional. 

Essas funções se realizam simultaneamente de modo que os elementos estruturais 

de um texto, enquanto evento discursivo, ao mesmo tempo em que representam a realidade, 

estabelecem e criam identidades e relações , bem como organizam as informações neles 

contidas. 

No que diz respeito à análise textual, Fairclough (2003) propõe que os textos 

sejam examinados quanto à sua produção, distribuição e consumo, atentando para a 

organização do processo interativo propriamente dito, ou seja, se é produzido de modo escrito 

ou oral e consumido por leitura ou audição, enfatizando os fatores extrínsecos à linguagem. 

Por isso, para analistas de discurso, faz-se fundamental o conhecimento da 

proposta da gramática funcional desenvolvida pela LSF para que se tenha subsídios para 

compreender como estruturas linguísticas são utilizadas como modo de ação sobre o mundo e 

sobre as pessoas.  

De acordo com Resende (2009), uma questão importante ao se tratar da utilização 

da LSF pela ADC é reconhecer que a análise linguística textualmente orientada é feita com o 

propósito de mapear escolhas linguísticas em contextos sociais amplos, visando compreender 

o funcionamento social da linguagem. Assim, através de análises discursivas críticas, é 

possível identificar conexões entre escolhas linguísticas das pessoas e os contextos sociais 

mais amplos nos quais os textos são formulados. 

 

A LSF e a ADC a serviço da Gramática do Design Visual (GDV) 

A fim de propor um método de análise dos textos multimodais, de acordo com os 

postulados da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday, Kress e van Leeuwen 

(2006) desenvolveram a Gramática do Design Visual (GDV), sugerindo que do mesmo modo 

como a linguagem verbal produz significados através de suas funções ideacionais, 

interpessoais e textuais, as composições visuais também os produzem.  

Os autores propõem a organização das composições visuais em três metafunções 

correspondentes às metafunções propostas por Halliday na LSF: metafunção representacional 
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relacionada à ideacional, metafunção interativa relacionada à interpessoal e metafunção 

composicional relacionada à textual, conforme demonstramos abaixo: 

 

LSF 

 

 

Função ideacional 

 

Função interpessoal Função textual 

GDV 

 

 

 

Função representacional 

 

Relação entre 

participantes 

Função interativa 

 

Relação entre imagem e 

observador 

Função 

composicional 

 

Relação entre os 

elementos da 

imagem (composição 

visual) 

 Quadro 2: Funções da linguagem - Adaptações da LSF pela GDV. 

Ao aderir à noção de função como o papel que a linguagem desempenha na vida 

dos indivíduos, servindo às diversas demandas em diversos contextos de uso, a GDV defende 

que as imagens se compõem, simultaneamente, de significados provenientes de funções 

representacionais, interacionais e composicionais.  

Desse modo, a proposta de Kress e van Leewen (2006) desmistifica a ideia 

generalizada de que a imagem funciona como mero suporte para o entendimento do texto 

escrito, mostrando como seus significados são construídos nas composições visuais e servem 

às diversas necessidades comunicativas dos indivíduos. 

A função representacional (relacionada à função ideacional da LSF) diz respeito 

às representações das experiências do mundo, ao que é mostrado através da relação entre os 

participantes da composição visual (pessoas, objetos ou lugares) e se divide em narrativa e 

conceitual. A representação narrativa corresponde a um processo de ação representado por um 

vetor (direção reta em forma de seta), que indica a interação entre os participantes por meio 

do direcionamento do ator (elemento principal de onde parte o vetor) para a meta (elemento a 

quem o vetor se dirige), mostrando o movimento daquele que pratica a ação para aquele a 
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quem a ação é dirigida. Essa estrutura composta por ator e meta é denominada transacional. 

Nos casos em que há apenas o ator, ou seja quando a ação não se dirige a ninguém, a estrutura 

é denominada não-transacional. Há casos de estruturas transacionais em que os participantes 

podem ser ora ator, ora meta, sendo denominados interatores de uma estrutura bidirecional. 

Quando a ação de um participante parte de seu olhar (nesse caso, o participante 

precisa ter traços humanos), o processo não é uma ação, mas sim uma reação. Quem olha é 

denominado reator e se direciona a um alvo, denominado fenômeno. Se o reator olha para 

algo ou alguém que podemos identificar na composição visual, temos uma reação 

transacional, caso não seja possível visualizar seu alvo, temos uma reação não-transacional. 

Em representações conceituais não há ações sendo executadas, mas sim a 

descrição do participante representado por meio de um processo classificacional, analítico ou 

simbólico identificando classes, estruturas ou significações.  No processo classificacional, os 

participantes são apresentados em grupo definido por suas características comuns e interagem 

de forma taxonômica atuando como subordinados a, no mínimo, outro participante, 

denominado superordinado. No processo analítico, os participantes se relacionam através de 

uma estrutura e não de uma ação, relacionando a parte e o todo, que são denominados, 

respectivamente, atributos possessivos e portador.  

O processo simbólico diz respeito ao que o participante significa ou é. Esse 

processo pode ser atributivo (o significado do participante aparece realçado por seu 

posicionamento entro da imagem, iluminação, tamanho e demais formas de detalhamento) ou 

sugestivo (o significado simbólico é estabelecido por meio de mistura de cores e 

obscurecimento de detalhes e o participante aparece como um contorno ou silhueta). 

A função interativa (relacionada à função interpessoal da LSF) propõe estratégias 

de aproximação ou afastamento do produtor do texto em relação ao seu leitor através dos 

seguintes processos: contato, distância social, perspectiva e modalidade. 

O contato se realiza mediante o vetor que pode ou não se formar entre a linha do 

olho do participante da composição visual e o leitor (observador). Quando o olhar do 

participante é direto, temos uma demanda por parte do produtor do texto, que quer agir sobre 

o observador da imagem. Ao contrário, quando o participante não olha diretamente para o 

observador a situação se inverte e ele passa a ser o alvo do olhar, não havendo demanda e sim 

oferta. 
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A distância social se manifesta através do enquadramento da imagem, colocando 

o participante da composição visual perto ou longe do observador. Do mais próximo ao mais 

distante, esses enquadramentos podem ser, respectivamente: plano fechado (inclui a cabeça e 

os ombros do participante); plano médio (inclui a imagem do participante até a altura do 

joelho); e plano aberto (inclui o participante por inteiro).  

A perspectiva diz respeito ao ponto de vista ou ângulo em que os participantes são 

apresentados: ângulo frontal (indica envolvimento), oblíquo (indica alheamento) e vertical 

(indica poder ou igualdade quando se situa no nível do olhar). 

A modalização se refere aos mecanismos modalizadores do nível de realidade 

representada pela imagem, podendo se aproximar ou se afastar do real. Esses mecanismos 

são: utilização da cor, contextualização, iluminação e brilho. 

A função composicional (relacionada à função textual da LSF) trata da 

combinação dos elementos visuais da imagem, organizando os elementos representacionais e 

interativos para que se integrem e façam sentido juntos. Essa função se realiza através da 

relação entre o valor de informação, a saliência e a estruturação ou moldura. 

O valor de informação se estabelece por meio do posicionamento dos elementos 

dentro da composição visual: esquerda (informação dada) /direita (informação nova); topo 

(informação ideal) /base (informação real); centro (núcleo da informação) /margem 

(informação dependente ou subordinada ao núcleo). 

A saliência trata da ênfase ou importância hierárquica de alguns elementos da 

composição visual através de efeitos de cores, tais como brilho, contraste, superposição, 

intensificação, suavização, dentre outros. 

A estruturação ou moldura se refere à interligação dos objetos na composição 

visual, que podem estar relacionados ou separados, conectados ou desconectados e se 

manifesta como forte ou fraca. A estruturação forte se dá por meio de formas e contrastes 

salientados na imagem e a estruturação fraca por meio do uso de cores e formas semelhantes, 

criando um fluxo contínuo na composição visual. 

Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que a análise da função composicional deve 

sempre abranger as funções ideacionais e interpessoais da linguagem, pois são elas que nos 

permitem verificar como o mundo está sendo representado e como as relações sociais estão se 

realizando através do discurso multimodal. Elaboramos algumas questões que podem ser 
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ponto de partida e nortear possíveis análises das três funções das composições visuais. 

Vejamos: 

 

FUNÇÕES DA COMPOSIÇÃO VISUAL QUESTÕES NORTEADORAS DE ANÁLISE 

Função representacional Quais são os participantes da composição 

visual e quem/ o que está sendo representado? 

Função interativa Quais as relações estabelecidas entre os 

participantes? E entre os participantes e o 

leitor? 

Função composicional Como os elementos da composição estão 

organizados?  

Quadro 3: questões norteadoras de análise da composição visual 

A GDV, ao explanar os elementos constituintes dos textos multimodais, aponta 

para os significados específicos que as estruturas visuais carregam, e assim como as estruturas 

linguísticas, apontam para interpretações particulares das experiências e das interações 

sociais. Mesmo que alguns significados se manifestem tanto em textos verbais quanto visuais, 

é importante salientar que duas expressões de um mesmo significado não serão 

necessariamente coincidentes e podem passar mensagens completamente diferentes.  

 

Considerações finais 

De acordo com Fairclough, a LSF é bastante adequada para a ADC por estar 

"profundamente interessada na relação entre linguagem e outros elementos e aspectos da vida 

social, e [por] sua abordagem à análise linguística de textos [ser] sempre orientada para o 

caráter social dos textos" (FAIRCLOUGH, 2003, p. 5). Desse modo, ela (a LSF) permite a 

análise léxico-gramatical dos usos da linguagem em contextos específicos. 

A LSF juntamente com a ADC enquanto uma teoria social do discurso serviu à 

teoria da multimodalidade de Kress e van Leeuwen (2006) para desenvolver uma gramática 

do texto visual e assim permitir uma maior precisão em análises desses tipos de texto, 

adotando o principio funcional da linguagem e levando em consideração o contexto de 
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produção e recepção das composições visuais entendidas como produtoras de significados e 

não apenas como suporte para o entendimento da linguagem verbal. 

Diante do breve percurso que fizemos pela LSF e por seu uso como teoria de base 

para outras abordagens da linguística contemporânea, podemos ver sua grande aplicabilidade 

para o entendimento do uso da linguagem e sua relação dialética com a sociedade, 

contribuindo para a realização de procedimentos de pesquisa baseados em categorias 

linguísticas. 

Estivemos longe de demonstrar todos os desdobramentos e usos dessa teoria, mas 

nosso objetivo foi exemplificar como ela tem contribuído para compor novos estudos, estando 

sendo adaptada e evoluindo juntamente com outras teorias e abordagens teórico-

metodológicas de análise linguística.  

O percurso teórico tecido aqui apresentou estudos linguísticos contemporâneos 

que visam entender o funcionamento e o uso da linguagem na sociedade. Esses 

desdobramentos da LSF apontam para a sistematicidade da linguística como campo de estudo 

da linguagem e suas múltiplas semioses, servindo à compreensão de como produzem sentido 

e atuam nas interações sociais. 
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ESTUDOS DA LINGUAGEM E TOPONÍMICO, TRASNPOSIÇÃO CULTURAL 

 

Cleber CEZAR DA SILVA 

IF Goiano – Câmpus Urutaí/ RC-UFG 

 

Resumo: Mediante a leitura e revisão de algumas teorias da linguagem, esta pesquisa tem por 

objetivo realizar o cotejo dos trabalhos de estudiosos da linguagem a partir da instituição da 

Linguística como ciência com Saussure (1967/2008); e os linguistas que se ativeram à relação 

língua e cultura, como Sapir (1980), Whorf (1956) no que concerne às diferentes abordagens 

(e outros pesquisadores se necessário), para assim entender que a linguagem é um meio de 

interação de indivíduos, por meio dela também se transporta o fator sócio-histórico-cultural de 

um povo, aqui registrados por meio dos estudos toponímicos. As características de uma 

língua, tanto em relação à forma, sistema (sua gramática), quanto ao léxico, são 

imprescindíveis para um conhecimento mais aprofundado da cultura, já que cada língua 

reflete as condições da sociedade e do círculo cultural em que se insere. Considerada a 

característica arbitrária do signo linguístico saussuriano, este estudo visa o estudo do signo 

toponímico que, diferentemente, tem uma origem motivada. A metodologia se constitui 

basicamente, de uma pesquisa de natureza documental bibliográfica, de abordagem 

qualitativa. Vale ainda ressaltar que o signo toponímico apresenta caráter pluridisciplinar, 

uma vez que, pode revelar a história, as particularidades socioculturais dos habitantes e do 

lugar, o que requer, de certa forma, a contribuição de outras áreas do conhecimento humano. 

A fundamentação teórica inicial pauta-se em Dick (1990), Isquerdo (1997, 2004), Andrade 

(2010), Siqueira (2012), para dar ênfase ao fato de que um topônimo é, segundo Dick (1990), 

um depositário de um momento de fala e das intrincadas relações que a sustentam, depositário 

também o é de fatos históricos e do pensamento que configura esses fatos se que, em alguma 

medida, é por ele configurado. Um topônimo se configura assim um pequeno texto, um 

condensado de inúmeros discursos. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua; Linguagem; Cultura; Toponímia; Motivação.   

 

Introdução 

 A linguagem é uma faculdade humana, e por meio dela se figura a expressão do 

pensamento humano, desde os primórdios da existência de vida na terra, ela já existe, 

podemos assim observar que no livro sagrado – a bíblia – por meio do uso da palavra, onde se 

registra o uso da linguagem, desde o momento da criação do mundo, que Deus assim o fez, 

tudo isso relatado no livro do Genesis, desde o ato de nomear as coisas e o homem, bem 

como, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Edén.    

 Deste princípio, a linguagem é um meio de interação de indivíduos, e por meio dela é 

que ocorre a transposição de fatores sócio-histórico-culturais de uma comunidade. E, assim, 

podemos refutar, que toda língua reflete as condições da sociedade e do círculo cultural. A 
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linguagem ao revelar esses fatores de uma comunidade, também nos revela a identidade dos 

seres pertencentes a este meio, neste contexto, observamos que cultura e identidade estão 

atreladas.  

 A linguagem instituída como ciência, revela seu caráter multi, trans e interdisciplinar, 

pois a mesma tem desencadeado vários estudos e cada qual de interesse das grandes áreas das 

ciências. Nesse ínterim observar em Saussure, as faces da linguagem, pois segundo o autor ―a 

linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o 

outro‖. (2008, p. 16).  

 Ao referendar a linguagem como expressão do pensamento, trazemos assim, nas bases 

do relativismo linguístico de Whorf (1956), que a mesma se processa enquanto pensamento e 

cultura, revelando a identidade cultural de um povo.  E, Sapir (1980), nos revela também que 

a linguagem recorta a realidade a sua maneira, desta forma a linguagem é o fio condutor do 

ser humano, que é a grande precursora da memória revelada por meio da cultura de um povo.  

 Enveredado na subárea dos Estudos Toponímicos, que é por meio da linguagem, que 

se busca um estudo do ato de nomear as pessoas e lugares, objeto este de estudo da 

Onomástica. Desta forma, trazemos neste estudo os objetivos que sempre se entrecruzam por 

meio da linguagem, língua e cultura, o estudo do léxico toponímico, para justificar as suas 

relações de ordem motivacionais, que evidenciam os fatores sócio-histórico-culturais de dadas 

comunidades, por meio dos topônimos.    

  

Língua(gem) e suas concepções  

É no ato de nomear as coisas que se justifica o uso da língua, neste contexto buscamos 

nas bases teóricas dos estudos da linguagem, evidenciar as concepções de língua e linguagem, 

para assim, subsidiar este estudo acerca da toponímia. É na prática de nomeação, que reside a 

interinfluência da linguagem e do nomeador, a forma de cada comunidade linguística ver o 

mundo.  

É na performatividade da língua que revela a existência da realidade, que buscamos 

compreender nas palavras de Saussure o que ela significa:  

  
Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; é 

somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao 

mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto 
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de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o 

exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem 

é multiforme e heteróclita; o cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo 

tempo física, fisiológica e psíquica, ela pertence além disso ao domínio 

individual e ao domínio social; não se deixa classificar em nenhuma 

categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade 

(2008, p. 17). 

 

 Para Saussure a língua é um sistema de signo, e nela o indivíduo é constituído como 

um ser capaz de transmitir o seu conhecimento e cultura. Nessa definição de língua trazida 

pelo autor, buscamos em Sapir a inter-relação de língua e cultura, cita relevante para subsidiar 

o nosso estudo, e segundo o autor: 

 
Toda língua tem uma sede. O povo que a fala, pertence a uma raça (ou a 

certo número de raças), isto é, a um grupo de homens que se destaca de 

outros grupos por caracteres físicos. Por outro lado, a língua não existe 

isolada de uma cultura, isto é, de um conjunto socialmente herdado por 

práticas e crenças que determinam a trama das nossas vidas (1980, p. 165). 

 

 Confluente aos autores, língua se difere de linguagem, mas se entrecruza com ela, e 

sendo um dos fatores de identidade de um povo e que não existe isolada da cultura, e assim, 

se torna objeto de estudos para desvelar os fatores sócio-historico-cultural de determinadas 

comunidades, já que, a língua também nos oferece um recorte da realidade, pois é por meio 

dela que as coisas passam a existir.    

 Destarte, no que se refere a língua, é interessante observar Bakhtin, que considera a 

língua como um processo de interação entre os indivíduos:  

 
A língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo 

evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser 

usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, 

somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e 

começa a operar. [...] Os sujeitos não ―adquirem‖ sua língua materna; é nela 

e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência (BAKHTIN, 

2010, p. 107-108, grifo do autor). 

 

 Considerando as definições de língua
18

, podemos observar neste ínterim, que a língua 

é um instrumento de imersão do indivíduo na comunidade, e por meio dela é que desperta sua 

                                                           
18

 Relacionar esses três autores pode parecer inconsistência teórica, já que Sapir tem mais afinidade com teóricos 

com Humboldt e Bakhtin, ao analisar as duas orientações sobre os conceitos de língua que vinham até a segunda 

década do século XX orientando os estudos da linguagem (subjetivismo idealista e objetivismo abstrato), 
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consciência. Nesse construto teórico, podemos observar em Blikstein (1981), onde revela que 

a língua nos oferece um recorte da realidade, realidade está que nos é apresentada por meio da 

cultura de cada comunidade linguística.  

  Saussure (2008), em seus estudos estruturalistas distingue língua e linguagem,  

 

Enquanto a linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é de 

natureza homogênea: constitui-se num sistema de signos onde, de essencial, 

só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as duas partes do 

signo são igualmente psíquicas (p. 23). 

 

 Saussure ao fazer essa distinção, nos mostra que a língua é de natureza social e que a 

linguagem é da faculdade humana, nesse contexto: 

 
Se a linguagem é matéria do pensamento é também o próprio elemento da 

comunicação social. Não há sociedade sem linguagem, tal como não há 

sociedade sem comunicação. Tudo o que se produz como linguagem tem 

lugar na troca social para ser comunicado (KRISTEVA, 2007, p. 17).  

 

 A linguagem é que configura a comunicação humana, assim, podemos inferir que por 

meio dela acontece toda a transposição cultural. Desta forma, dialogar com Sapir (1980), é, 

pois, no ato em que se discute sobre a língua, busca inserir o homem no contexto social, 

assim, ele ressalta que ―toda língua tem uma sede‖, e que o homem está vinculado a cultura, 

desta forma, é necessário referendar a visão do autor, que  

 
A linguagem é uma herança imensamente antiga da raça humana, sejam ou 

não sejam todas as suas variantes desdobramentos históricos de uma única e 

prístina forma. É duvidoso que outra qualquer aquisição cultural do homem, 

seja ela a arte de acender fogo ou a de lascar pedra, possa proclamar maior 

vetustez. Inclino-me a crer que precedeu até os aspectos mais rasteiros da 

cultura material, e que eles, na realidade, não foram estritamente possíveis 

até o momento em que se delineou a linguagem, instrumento da expressão 

significativa (SAPIR, 1980, p. 24).   

 

 Desta forma, o autor vem corroborar com nosso estudo, pois justifica que tanto a 

língua(gem), é uma herança da raça humana, que por meio dela se revela a cultura de cada 

                                                                                                                                                                                     
invalida o conceito saussuriano por conceber a língua como um sistema fechado abstrato. Por outro lado ao 

enfatizar o caráter dialógico das interações verbais é possível utilizar a definição de língua proposta por Bakhtin 

(2010). Assim, este estudo acolhe tanto os conceitos de Saussure, Sapir e Bakhtin no que concerne, 

respectivamente: a língua em sua estrutura, um sistema; a língua analisada em relação à cultura na qual está 

inserida e a língua como interação entre indivíduos que compartilham a mesma história, a mesma base cultural o 

mesmo lugar. 
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povo, assim, podemos inferir que a língua(gem) ao mesmo tempo que se diferem se 

aproximam, entre si, por meio da transposição cultural, já que cada língua recorta a 

realidade a sua maneira.  

 Nos faz ainda a necessidade de observar um outro estudioso da linguagem, o norte-

americano Noam Chomsky, pai do gerativismo, que em meados do século XX, acrescentou 

nos estudos linguísticos uma onda de transformação. Assim, ele menciona: ―Doravante 

considerarei uma linguagem como um conjunto (finito ou infinito) de sentenças, cada uma 

finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos‖. 

(CHOMSKY, 1977, p. 13). Para o autor, a linguagem é inata e específica da espécie, ela é 

transmitida geneticamente e própria da espécie humana, e, que o ser humano tem a 

capacidade de produzir e gerar nova sentença a partir do conhecimento, assim, desvela a 

criatividade, competência, desempenho humano frente ao uso da linguagem.  

A linguagem por sua vez, é concebida de maneira diferente a cada momento social e 

histórico, evidenciando seu caráter dinâmico no meio social, desta forma a mesma por meio 

dos tempos e seu uso é capaz de transpor a história e cultura de um povo.  

De acordo com Geraldi (1984) a linguagem se subdivide em três concepções: 

linguagem como expressão do pensamento, linguagem como instrumento de comunicação e 

linguagem como forma de interação.   

 Nesse contexto, cabe fazer uma triagem dessas concepções e observar: a linguagem 

como expressão do pensamento fundamenta-se, de acordo com Perfeito (2005), na tradição 

gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média e pela Moderna, tendo 

rompimento efetivo apenas no início do século XX, com Saussure, no estruturalismo 

linguístico.  

Já a linguagem como instrumento de comunicação, a língua na forma estruturalista de 

Saussure, é vista como um sistema abstrato formado por um conjunto de signos linguísticos, 

que combinam de acordo com um sistema de regras e é capaz de transmitir uma mensagem. 

Assim, o autor revela ―a cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema 

estabelecido e uma evolução: a cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do 

passado.‖ (2008, p. 16). 

Na terceira concepção de linguagem – linguagem como forma de interação –, 

podemos referendar em Bakhtin, que defende o lócus da linguagem é a interação, pois 
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segundo, é por meio da linguagem que os indivíduos se interagem, comunicam e realizam as 

trocas de experiências e conhecimento.  

 Mediante o exposto, consideramos ainda em Whorf (1956), com o relativismo 

linguístico, a língua passa a ser analisada levando-se em conta o contexto histórico e 

ambiental de seus usuários. E, também passa a considerar que as línguas humanas são 

extremamente variadas, e que essa variabilidade é refletida no conhecimento e 

comportamento não-linguístico. A relatividade linguística pode ser vista como a relação entre 

linguagem e pensamento, mediada pela cultura. 

 Assim, observamos que Biderman, faz uma análise a cerca desse relativismo, onde nos 

cita: 

  
É preciso lembrar que o vocabulário não é criado (ou recriado) pelo 

indivíduo mas que ele é adquirido através do processo social da educação. 

De fato, através do processo de educação social o homem adquire tanto a 

língua da sua comunidade como o seu vocabulário. Nessa aprendizagem o 

falante-aprendiz recebe da sociedade um produto acabado – a língua – que 

vem a ser o produto da experiência acumulada historicamente na cultura da 

sua sociedade. Essa cristalização da experiência social tanto cultural como 

linguística é o ponto de partida e o fundamento tanto do pensamento como 

da linguagem individual (BIDERMAN, 1998, p. 104).  

 

 Assim, a linguagem se justifica por ser a expressão cultural e identitária de um povo, e 

é nesse contexto que faremos uso da linguagem em nossa pesquisa, pois através dela que 

permeia o léxico e referenda os aspectos sócio-histórico-cultural que motivaram o signo 

toponímico.  

 

Estudos toponímicos, a motivação do topônimo   

 Na base dos estudos da linguagem, Saussure define signo linguístico sendo como 

significado/significante, e ainda constatou que o signo linguístico é arbitrário, deveras, não se 

deve pensar que o falante escolhe livremente o significante. O signo linguístico ―é imotivado, 

isto é, arbitrário com relação ao significado‖ (2008, p. 101), assim, com respeito ao 

significado, o significante não tem nenhuma relação natural com a realidade.   

  Mas de acordo com Biderman (1998, p. 88):  

 
A atividade de nomear, isto é, a utilização de palavras para designar os 

referentes extra-linguísticos é específica da espécie humana. A nomeação 
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resulta no processo de categorização. Entende-se por categorização a 

classificação de objetos feita por um sujeito humano, resultando numa única 

resposta a uma determinada categoria de estímulos do meio ambiente. A 

categorização supõe também a capacidade de discriminação de traços 

distintivos entre os referentes percebidos ou apreendidos pelo aparato 

sensitivo e cognitivo do indivíduo.   

 

 Biderman (1998) contrapõe a ideia de Saussure, pois de acordo com a autora o ato de 

nomear é motivado, pois o processo de categorização influência nesse ato. O homem ao 

nomear algo ele é influenciado pelo meio ambiente ou por características do determinado 

objeto, o processo onomasiológico é o que reside, pois parte do significado para o 

significante, e isso se justifica: ―A capacidade de identificar um referente e de lhe dar um 

nome tem algo a ver com a estruturação semântica mental dos falantes em virtude de sua 

língua materna‖ (BIDERMAN, 1998, p. 103). 

 A autora, ainda justifica: 

 
Ao dar nomes aos seres e objetos, o homem os classifica simultaneamente. 

Assim, a nomeação da realidade pode ser considerada como a etapa primeira 

no percurso científico do espírito humano de conhecimento do universo [...] 

processo de nomeação que gerou e gera o léxico das línguas naturais. [...] A 

geração do léxico se processou e se processa através de atos sucessivos de 

cognição da realidade e de categorização da experiência, cristalizada em 

signos linguísticos: as palavras (BIDERMAN, 2001, p. 13). 

 

 O léxico que reside a motivação toponímica, é de estreita relação com a linguagem, 

pois, é por meio dela que transcorre toda a história do local ao qual foi designado, motivado 

por fatores extra-linguísticos que acaba refletindo no ato de nomear, surgindo o designativo – 

topônimo.  

 Os estudos toponímicos podem revelar características da inter-relação língua/cultura e 

ambiente, pois, assim justifica Sousa (2012, p.36), que o nome próprio (do lugar) como fato 

da língua (signo linguístico), identifica e guarda uma significação precisa de aspectos físicos 

ou antropoculturais. Desta forma, buscamos por meio dos topônimos dos cursos d‘água da 

cidade de Pires do Rio-GO (aqui não serão analisados), fazer essa relação da língua/cultura e 

ambiente. 

 
O termo técnico não é o único signo em que o conceito é totalmente 

caudatário do universo extra-linguístico. Quando o referente é um objeto da 

realidade física a nomeação pode chegar a um grau máximo de identidade 
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entre palavra e coisa referida, praticamente identificando o nome com seu 

referente. É o caso dos nomes próprios, sobre tudo topônimos. 

Frequentemente no processo de nomeação, o nomeador levou em conta 

características típicas do referente para nomeá-lo. No fenômeno da 

toponímia o nome fica definitivamente colado ao referente, passando até de 

uma língua para outra muito diversa   (BIDERMAN, 1998, p. 112).  

 

 É pelo uso da língua que cada grupo humano nomeia o ambiente que o cerca em 

função, principalmente, de suas necessidades mais imediatas. De alguma maneira, esses 

aspectos denotam a interinfluência que existe entre a linguagem e a forma de cada 

comunidade linguística ver o mundo. Nesse ínterim, Sapir (1980), revela que a língua recorta 

a realidade a sua maneira, e o relativismo linguístico em Whorf (1956), onde observamos a 

relação entre linguagem e pensamento, mediado pela cultura.  

 A Toponímia, segundo Dick (1990, p. 36), reflete ―um imenso complexo línguo 

cultural, em que dados das demais ciências se interseccionam necessariamente e não 

exclusivamente‖. Sobre o termo, de acordo com Andrade (2010), ―toponímia‖ vem do grego 

topos ―lugar‖ e onoma ―nome‖. Basicamente, busca estudar nomes de lugares e designativos 

geográficos – físicos, humanos ou culturais (rios, córregos, ribeirões, morros, cerras, ruas, 

cidades, praças, fazendas, povoados). 

 Na base dos estudos linguísticos, que tem como objeto o signo, que, para Saussure 

(2008), apresenta arbitrariedade, diferentemente, o signo toponímico tem uma origem 

motivada. Assim, na toponímia, o signo é diferenciado pela função onomástica, isto é, tem a 

função de identificar nomes caracterizados pela motivação, e ―Seguindo a concepção de 

Hjelmslev, pode-se partir da substância do conteúdo para a forma do conteúdo. Nessa 

perspectiva onomasiológica parte-se do conceito para a denominação linguística.‖ 

(BIDERMAN, 1998, p. 112). Pode-se dizer ainda que o signo toponímico apresenta caráter 

plurissignificativo, uma vez que, pode revelar a história, as particularidades socioculturais dos 

habitantes e do lugar, o qual teve a motivação para designar o topônimo.  

 Para Siqueira (2012), a toponímia, ou toponomásia, é uma área de estudos linguísticos 

que se atém à descrição e à análise dos nomes designativos de lugares. Dessa forma, como já 

fora dito, um topônimo é um nome próprio ou comum que foi, por um processo deliberado de 

escolha ou seleção, convertido em designativo de um lugar, isto é, um nome originalmente 
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arbitrário converte-se em nome de lugar por um processo marcado por motivações de diversas 

ordens. 

 Nessas relações Isquerdo (1997, p. 31-32), esclarece que 

 

[...] na situação específica do topônimo, além de determinar a identidade de 

lugares, a análise de sua estrutura pode fornecer elementos para esclarecer 

muitos aspectos referentes à história política, econômica e sócio-cultural de 

uma região. Desta forma, o papel do signo toponímico ultrapassa o nível 

apenas da identificação, servindo, pois, de referência para o entendimento de 

aspectos da realidade em que está inserido, Em segundo lugar, é preciso 

atentar para o fato de que toda nomeação, normalmente, é estimulada (ou até 

mesmo condicionada) por fatores inerentes à realidade circundante do 

denominador. 

 

 Destarte, Oliveira e Isquerdo (2004) revelam que o léxico, quando se configura na via 

de acesso em um texto, representa a abertura, visão da qual um povo pode ver o mundo, pois 

através da língua se deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos e os costumes de uma 

comunidade. ―Em vista disso, o léxico de uma língua conserva estreita relação com a história 

cultural da comunidade‖ (p. 09). 

 Por vez, pautado em Andrade (2010), que considera a formação dos topônimos e 

observa que a Toponímia e Antroponímia são corresponsáveis pela preservação dos fatos 

culturais em determinado espaço temporal, funcionando como retentoras da memória de um 

grupo. Refutamos em Sapir (1980), que a língua recorta a realidade a sua maneira, e ainda, no 

relativismo linguístico, que a cultura é mediadora da relação entre linguagem e pensamento.  

 

Considerações finais  

 A partir do que nos foi apresentado, podemos considerar, que em contrapartida, 

quando se passa dos aspectos mais gerais para os níveis mais específicos da língua, pode-se 

estabelecer alguma relação entre língua e cultura a saber: o léxico, por exemplo, é um índice 

bastante sensível da cultura de um povo. As diferenças de vocabulário vão além dos nomes de 

objetos culturais, perpassam o mundo mental, criando expressões e conexões plenamente 

adequadas às manifestações culturais dos falantes (ora um topônimo constitui um item lexical 

da língua). É possível ainda conjeturar que língua e cultura não ―correm‖ paralelamente, mas 

se interpenetram (continuamente).  



 

 
 

 210 

 Posto isso, há de se considerar que o objeto (topônimo) não pode ser recortado e 

afastado do espaço geográfico, social e histórico que lhe deu forma. Um topônimo faz parte 

de um contexto geolinguístico que interfere nele, tanto quanto é interferido por ele durante e 

após ser ―batizado‖, pois ele passa a significar o próprio lugar nomeado, ressignificado 

constantemente também à luz de novas interações.  

 Nessa perspectiva, refletir sobre os aspectos envolvidos no ato de nomeação é 

desenvolver estudos que tenham sempre em foco todo o contexto em que esse ato está 

inserido e do qual emerge um nome. Não se trata, no entanto, de usar conceitos de outra área 

(Geografia) metaforicamente, mas de os ressignificar adequadamente, considerando para tanto 

tudo com que se relaciona o processo de nomeação dos lugares.  

 Dessa forma, é notório que os estudos da linguagem e toponímicos se entrelaçam, já 

que a língua(gem) é um dos meios de transpor fatores sócio-histórico-cultaral de uma 

comunidade, e, é nesse contexto que propomos a nossa discussão e pesquisa, se apoderar da 

linguagem para desvelar as relações e motivações dos topônimos. Nesse caso, buscamos aqui 

apresentar apenas discussão teórica acerca da língua(gem) e os estudos toponímicos, para 

posteriormente, justificar a nossa pesquisa (que se encontra em andamento) acerca dos 

estudos toponímicos dos cursos d‘água da cidade de Pires do Rio-Goiás.  
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Resumo: O estudo que ora propomos, tal seja, ―Identidade do estereótipo Lula no discurso 

humorístico: contribuições do circulo de Bakhtin para os estudos discursivos‖ decorre do 

interesse pela investigação dos processos de produção e circulação midiáticos de estereótipos 

postos em relação à constituição de identidades a partir da análise do enunciado 

verbovocovisual, sendo que, o estudo se fundamenta na perspectiva dialógica da linguagem 

do Círculo de Bakhtin, além de teorizações a respeito de estereótipo (AMOSSY, 2005a), 

cenografia e ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2005b; 2008), consideraremos para a 

presente pesquisa, em especial, as concepções de polifonia e cronotopo (BAKHTIN, 2011; 

2013; 2014b; BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014a) presentes nos processos discursivos que 

originam uma determinada formação discursiva, dando origem a materialidades discursivas 

visuais, vocais e verbais, que possuem lugar discursivo específico, dado os efeitos possíveis 

na/da construção de sentidos. 

Assim, a partir do estudo das obras do Círculo de Bakhtin, atrelada as noções discursivas de 

Maingueneau, propomos a análise de algumas relações entre a construção do estereótipo Lula, 

suas referencialidades históricas e seu processo de constituição enquanto instância de 

enunciação. Uma vez que essa construção se dá por meio de ajuntamento de discursos, a 

relação de sentido e os posicionamentos ideológicos são marcados por meio de um complexo 

que não se limita a uma linguagem verbalizada e ―simplista‖, mas pelo conjunto de dizeres 

que ―falam‖ de/por si. 

PALAVRAS-CHAVE: cronotopo; estereótipo; cenografia. 

 

Considerações iniciais 

Para se pensar a linguagem em sua dialogicidade verbovocovisual midiática na 

produção e circulação do estereótipo Lula no Youtube, consideramos o método dialético-

dialógico do Círculo de Bakhtin para operacionalizar a relação entre pesquisador e corpus e 

entre corpus e teoria. A metodologia bakhtiniana entende o objeto da pesquisa, aqui, o vídeo  

―Os três porquinhos versão Lula‖, não como objeto em si, mas sim como sujeito que 

transforma o pesquisador por meio da interação, ainda que o pesquisador eleja o corpus da 

pesquisa. Amorim (2001) considera o corpus enquanto o outro do pesquisador, que com ele se 

relaciona, desse modo, a perspectiva dialógica da linguagem bakhtiniana propõe o método 
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dialético-dialógico para se pensar a linguagem em sua natureza dialógico-ideológica. Sob essa 

perspectiva, o método bakhtiniano se distancia do método positivista ou cartesiano, uma vez 

que a abordagem dialético-dialógica procura relacionar, a partir de uma visão sócio 

ideológica, o enunciado com a vida, tendo como base a arquitetônica de um projeto de dizer 

de sujeitos, ambientados em cronotopos específicos, constituído, sobretudo, por relações 

dialógicas.  

O material da presente pesquisa é de cunho bibliográfico e se divide em dois tipos: i) 

o material teórico, uma vez que propomos pesquisar as obras do Círculo de Bakhtin, a fim de 

verificar a produtividade de sua abordagem para analisar enunciados verbovocovisuais do 

vídeo ―Os três porquinhos versão Lula‖, publicado no Youtube pelo canal elojo2008; ii) o 

material analítico, que será composto por materialidades verbais, musicais, vocais e 

imagéticas desse vídeo de modo a contribuir para a análise verbovocovisual do estereótipo 

Lula na mídia Youtube.   

 Nesse sentido, a natureza da pesquisa apresenta-se no/pelo tripé descrição-

interpretação-análise do estereótipo Lula em enunciados verbovocovisuais midiático. 

Utilizaremos, como já dito, o método dialético-dialógico do Círculo de Bakhtin, uma vez que 

é por meio da dialogicidade midíatica sobre a e da linguagem que realizaremos a análise dos 

signos, das vozes e imagens que emergem dos e entre enunciados e sujeitos. A pesquisa é de 

natureza descritiva, uma vez que, se faz necessário, descrevermos as condições de produção 

do vídeo em estudo e dos enunciados que o compõe, considerando as filiações sócio-

histórico-ideológicas dos dizeres que dele emergem. A pesquisa é também interpretativista, 

uma vez que, por meio do olhar do pesquisador poderemos observar como se dá a construção 

do estereótipo Lula nos enunciados verbovocovisuais midiáticos. E, ainda, a pesquisa é de 

natureza analítica, uma vez que analisaremos os enunciados verbovocovisuais que constituem 

o todo arquitetônico do vídeo ―Os três porquinhos versão Lula‖, publicado no Youtube, 

buscando a produção de sentidos possíveis na relação dialógica que se estabelece na produção 

e circulação do estereótipo Lula nesta mídia.  

A partir da teoria da filosofia da linguagem do círculo de Bakhtin, o presente 

trabalho investiga a construção midiática do estereótipo Lula na materialidade 
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verbovocovisual
19

 do curta-metragem intitulado ―Os três porquinhos versão Lula‖, publicado 

no Youtube pelo canal elojo2008, em 2008. Essa materialidade é construída a partir da 

representação da personagem caracterizada como um contador de histórias infantis, que tem 

suas mãos postas no campo visual, juntamente com outros objetos, dentre os mais relevantes: 

um livro infantil da clássica história ―os três porquinhos‖ e uma marca de copo na parte 

superior direita.  

A personagem, ao narrar a clássica história ―Os Três Porquinhos‖, abre o livro e 

passa suas páginas à medida que a história é contada. Nota-se que, nessa projeção, a mão 

esquerda não possui o dedo mínimo, uma alusão a personagem histórica Lula. 

Compreendemos que Lula, a personagem do corpus estudado, não pode ser considerado 

equivalente ao sujeito biológico Lula, uma vez que esse possui seu lugar na história da 

política e dos movimentos sociais do Brasil, como um complexo discursivo sócio-histórico, 

enquanto aquele é compreendido como uma projeção de vários discursos que, ao fazer uso de 

tal complexo discursivo sócio-histórico, remonta outro personagem, imagético, de 

referencialidades denotadores de posicionamentos adversos ao que se intitula ―Lula‖. 

Desse modo, a voz do contador de histórias infantis materializada pela personagem 

política Lula põe em jogo a construção da noção de retórica política, analisada como um 

conjunto de dizeres sócio-historicamente formado e atribuído a um sujeito político. Toma-se 

nesse estudo a noção de retórica política não como a equivalente à Retórica de Aristóteles, 

mas a consideramos como um todo materializado, um ajuntamento de dizeres, isto é, o ethos 

discursivo. Essa concepção, que conforme Maingueneau, 

 

implica uma forma de mover-se no espaço social [...] O destinatário o 

identifica apoiando-se em um conjunto difuso de representações sociais, 

avaliadas positiva ou negativamente, de estereótipos, que a enunciação 

contribui para reforçar ou transformar (MAINGUENEAU, 2008, p. 65). 

 

No montante de discursos que constitui a personagem Lula, ecoa o humor por meio 

de uma agregação de dizeres políticos e infantis, essa agregação é costurada ideologicamente, 

ou seja, enunciados que remontam a momentos históricos da sociedade brasileira formam a 

                                                           
19 Torna-se imprescindível explicar que ao mencionar ―enunciado verbovocovisual‖ nos referimos em relação à 

presente pesquisa: i) ao enunciado verbal quando transcrevemos o áudio do vídeo ―Os três porquinhos versão 

Lula‖, publicado no Youtube e objeto de estudo aqui; ii) ao enunciado vocal quando do próprio áudio do vídeo, 

composto de voz e canção; iii) ao enunciado visual que diz respeito dos elementos que compõem o visual no 

vídeo, como a imagem, a performance, o ritmo, o movimento. 
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composição de uma clássica história infantil de um determinado ―modo de dizer‖. Assim, os 

dizeres que ecoam na narrativa infantil, agora reconstituída sob outros moldes, revelam 

marcas dialógicas, embates, enfrentamentos, dualidades que não são propriamente oriundos 

da infantilidade humana, mas de posicionamentos ideológicos, políticos, partidaristas e de 

classe.  

A relação teórico-metodológica aqui empregada visa contribuir para análise de uma 

materialidade que não se limita a um discurso singular, pelo contrário, trata-se aqui da 

multiplicidade de dizeres que se encontram, agrupam-se e, por fim, formam determinada 

personagem por meio da materialidade verbal, vocal e visual. O empreendimento de leitura do 

curta-metragem deve, conseguinte, considerar o outro como uma instância de interação 

verbal, social e ideológica, isso quer dizer que o vídeo põe em encontro a voz política e o 

outro.  

 

O dialogismo bakthiniano sob o olhar cronotópico 

O exposto aqui não se trata de uma formação fílmica construída sem ou sob qualquer 

anterioridade; ela é, antes, uma massa heterogênea de discursos, que revelam enfrentamentos 

e oposições. Não é mera coincidência tais discursos sob as mais diversas materialidades – 

visuais, vocais e verbais – remontarem a momentos históricos e sociais, a grupos e ideologias. 

Tais momentos e inscrições, por si, revelam posicionamentos, constituem embates, conflitos e 

contradições. 

A palavra, dessa maneira, não encerra em si mesma um sentido único, ela revela 

posições. 

 

―O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados.‖ Ora, todo 

signo é ideológico. Os sistemas semióticos servem para exprimir a ideologia 

e são, portanto, modelados por ela. A palavra é o signo ideológico por 

excelência; ela registra as menores variações das relações sociais, mas isso 

não vale somente para os sistemas ideológicos constituídos, já que a 

―ideologia do cotidiano‖, que se exprime na vida corrente, é o cadinho onde 

se formam e se renovam as ideologias constituídas (BAKHTIN, 2014, p. 16). 

 

No vídeo ―Os Três Porquinhos Versão Lula‖ a palavra, por meio da personagem, traz 

a tona ideologias. Revestida pelo gênero de histórias infantis, ela elabora um discurso que 
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provoca efeitos na relação com outras materialidades que constituem o corpus, no caso a 

imagem e o extrato sonoro.  

 

A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação 

semiótica de um grupo social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo 

semiótico e ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto 

significante, etc. constituem seu único abrigo. Fora desse material, há apenas 

o simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido do 

sentido que os signos lhe conferem (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014, p. 

36). 

 

A voz que enuncia para um público o supõe como infantil e a voz literária, do 

contador de histórias, se constitui como outra enunciação, outra construção vocalicamente 

demarcada e fundamentada na estereotipação. Trata-se da construção de um sujeito sob os 

moldes de uma personagem discursiva, isto é, que enuncia algo ao ouvinte, entretanto esse 

dizer não é somente um dito isolado e determinado ao outro, ele compõe um ajuntamento de 

discurso que revela outras vozes por meio da deformação
20

 de um sujeito discursivo 

marcadamente histórico, o sujeito Lula. 

A personagem que narra a história, o representativo Lula, põe-se diante de inscrições 

que remetem a história do Brasil e diante dela, quanto a sua constituição, é possível verificar 

um tipo de discurso, ou seja, uma cena englobante: O discurso humorístico. Esse discurso 

supõe seu público, crianças; supõe seu narrador, o contador de histórias infantis que relata 

uma história imagética de seres fantásticos. A respeito da cena englobante, Maingueneau 

esclarece que ―é aquela que corresponde ao tipo de discurso, a seu estatuto pragmático. 

Quando recebemos um panfleto na rua, devemos ser capazes de determinar se se trata de algo 

que remete ao discurso religioso, político, publicitário etc.‖ (2008, p. 115). 

De fato, a cena englobante que constituí o vídeo é feita a partir da personagem como 

um complexo de dizeres que revelam o discurso humorístico. Tal cena é edificada sob a dupla 

face de dizeres, o contador de histórias e o político. Só é possível fazer tal inferência, a 

princípio, por três relações: de sentido, de lugar e de tempo.  

 

Essa determinada vocalidade implica uma determinação do corpo do 

enunciador [...]. Assim a leitura faz emergir uma origem enunciativa, uma 

                                                           
20

 Compreendemos deformação aqui como degradação do discurso instituído, no caso, do sujeito discursivo 

Lula, que historicamente foi um ícone de reivindicações de direitos de trabalhadores do setor metalúrgico 

brasileiro durante a década de 1980. 
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instância subjetiva encarnada que exerce papel de fiador. De fato, a noção 

tradicional de ethos [...] recobre não somente a dimensão vocal, mas também 

o conjunto das determinações físicas e psíquicas atribuídas pelas 

representações coletivas à personagem do orador (MAINGUENEAU, 2005b, 

p. 72). 

 

A respeito da relação de sentido, essa se constitui na cena a partir da relação com as 

outras duas instâncias: lugar e tempo. Ao se relacionar evoca lugares – o discurso de/no 

palanque e o discurso de/no quarto – aqui representados pela personagem diante da 

manifestação oral, como em ―era uma vez três porquinho companheiro [...]‖.  

Nesse primeiro trecho o enunciado ―era uma vez‖ remete a uma clássica expressão 

própria da introdução de histórias infantis, porém aqui dirigida a alguém que o narrador 

denomina de ―companheiro‖. O ―companheiro‖ é historicamente marcado como forma de 

tratamento que se refere aos que se associavam a grupos de uma mesma ideologia, membros 

de uma determinada associação ou militantes de um partido. No caso, a remissão que a 

personagem faz para si mesma, quando diz ―companheiro‖, faz ecoar o um cumprimento 

clássico do sindicalismo, movimento esse que ganhou notoriedade nos anos de 1980, tendo 

como um dos ícones o ex-presidente Lula, naquela ocasião, líder sindical. Esse processo de 

construção de estereótipo ―consiste em pensar o real por meio de uma representação cultural 

preexistente, um esquema coletivo [...] Se se tratar de uma personalidade conhecida, ele será 

percebido por meio da imagem pública forjada pelas mídias‖. (AMOSSY, 2005a, p. 125-126) 

Na relação entre lugares, aquele que conta no quarto uma história e aquele que 

remete ao discurso de palanque, a personagem aqui se apropria dos dizeres sindicais e enuncia 

um discurso infantil, ou seja, a narração de uma história infantil. A voz do sindicalista é 

abafada pela voz do contista, não um contista qualquer, mas um contista de estórias. Esse que 

deveria ecoar um dizer propriamente ideológico, como sujeito político, conta uma história 

destinada a crianças. O público que ouve o discurso de palanque, não está diante desse 

palanque, agora está, supostamente, em um quarto, não como ouvintes militantes, mas como 

crianças que ouvem algo para dormir. 

 

O discurso político é igualmente propício à diversidade das cenografias: um 

candidato poderá falar a seus eleitores como jovem executivo, como 

tecnocrata, como operário, como homem experiente etc., e conferir os 

―lugares‖ correspondentes a seu público (MAINGUENEAU, 2005b, p. 76). 
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Nesse cruzamento de lugares e tempos o discurso humorístico se forma delineando e 

decompondo o sujeito discursivo Lula: Ora sindical é contista infantil, ora diz ideologias 

verossímeis e em outro momento fala a respeito de elementos fantásticos, no caso, a histórias 

de três porcos construtores que edificam moradas para se proteger do sopro de um lobo. 

A construção de sentido do curta-metragem ―Os três porquinhos versão Lula‖ está 

vinculada a relação temporal e de lugar, a leitura a partir dessas instâncias não pode escapar. 

 

[...] a capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no todo espacial do mundo 

e, por outro lado, de perceber o preenchimento do espaço não como fundo 

imóvel e um dado acabado de uma vez por todas, mas como um todo em 

formação, como acontecimento; é a capacidade de ler os indícios do curso do 

tempo em tudo, começando pela natureza e terminando pelas regras e ideias 

humanas (até conceitos abstratos) (BAKHTIN, 2011, p. 225). 

 

Sob a dupla face de lugares, o palanque político e o quarto onde se contam estórias; 

sob a dupla face cronológica, o estadista-populista de ontem e o nostálgico contista 

contemporâneo, assim, sob essas faces moldam-se a pele da personagem Lula que faz 

constantes remissões ao passado, dentre elas a remissão à copa do mundo de 1998, ao 

programa social, criado em 2003
21

, denominada Bolsa-família e também à figura do 

―delator‖
22

, posta no discurso do porquinho que ameaça contar algo a revista Veja
23

, 

respectivamente em: 

 

1min02-1min09: [narrador] ―Vejem só, era como o Brasil favorito contra a França em 

98‖. 

1min12-1min23: [narrador] ―[...] quando viu que não adiantava, resolveu ir embora e 

se inscrever na Bolsa Família, que é o maior programa de inclusão social da história 

deste país[...]‖. 

0min41-0min55: [narrador] ―Os dois porquinho então fugiram para a casa do terceiro 

porquinho, que disse que não sabia de nada, mas os dois porquinho tinham provas e 

disseram que ou entram ou iam contar tudo pra Veja‖. 

 

Que a relação cronotópica é essencial para a relação de sentidos a partir das 

referencialidades na construção do humor é evidente, entretanto vale ressaltar que os sentidos 

                                                           
21

 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza 

e de extrema pobreza em todo o país, criado em 2003 pela Medida provisória nº 132, de 20 de outubro de2003 e 

instituído pela Lei 10.836/2004, de 09 de janeiro de 2004. <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em: 

26 jun. 2015. 
22

 Pronunciamento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/392552?show=full>. Acesso em: 24 jul. 2015. 
23

 REVISTA VEJA, São Paulo: Editora Abril, n. 1918, 17 ago. 2005, p.56. 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/392552?show=full
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que conferem uma tonicidade cômica são possíveis graças ao embate e à dialogicidade que se 

constrói ao se pôr o discurso estadista da personagem política Lula em direção a um público 

infantil. Nessa cena, que se forma a partir alteridade que se dá do público, outra deformação 

também se molda, os interlocutores agora são tidos como crianças e não mais militantes 

apoiadores de uma causa do discurso de palanque. 

 

Considerações finais 

A aproximação do enunciador (vídeo) com o co-enunciador (interlocutores do curta-

metragem de humor) confere ao discurso expectativas ao leitor do vídeo, em que os elementos 

verbovocovisuais colaboram para confirmá-las devido às características historicamente 

marcadas desses elementos na composição da personagem e do seu discurso. 

 

Certamente há tipos de discurso e circunstâncias para os quais não se 

presume que o co-enunciador disponha de representações prévias do ethos 

do enunciador: por exemplo, quando se abre um romance. Mas as coisas são 

diferentes no domínio político, por exemplo, quando enunciadores, que 

ocupam constantemente a cena midiática, são associados a um ethos que 

cada enunciação pode confirmar ou infirmar. De fato, mesmo que o co-

enunciador não saiba nada previamente sobre o caráter do enunciador, o 

simples fato de que um texto pertence a um gênero de discurso ou a um certo 

posicionamento ideológico induz expectativas em matéria de ethos 

(MAINGUENEAU, p. 71, 2005b). 

 

Nessa perspectiva, o curta-metragem ao referenciar, por exemplo, o tempo presente 

que remete a um passado, atravessado pelo discurso político por meio de um chavão que 

remete ao discurso infantil ―era uma vez‖, põe, por exemplo, os ethos ―companheiro‖, ―lobo 

da oposição‖, ―[...] quando chegou lá, os dois tinham fundado um sindicato[...]‖ sob a fôrma 

do ícone Lula, a fôrma de uma personagem, e faz com que os ideais ali representativos, a 

história da luta sindical por melhores condições de trabalho e contra as desigualdades tornem-

se, de forma reducionista,  meras representações do fantástico em uma estória infantil. 

A dialogia incorporada na relação entre o antagonista da história infantil dos três 

porquinhos, o lobo mau, e o bolsa-família é uma pista da efusiva contemplação nostálgica que 

o narrador empenha, uma vez que, durante a apresentação do programa bolsa-família esse é 

caracterizado como ―o maior [...] da história‖ e o lobo mau não é caracterizado como um 

simples lobo, mas o que pertence à oposição. Tal idealização do bolsa-família advém de uma 
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relação nostálgica do sentimento político do narrador infantil Lula, que nesse espaço é objeto 

imagético atrelado a outro ser fundamentalmente fabuloso e oposicionista: o lobo mau. Daí as 

duas oposições: os que eram contra o sindicato, por isso ―lobo da oposição‖ e esse mesmo 

lobo, agora desamparado, outrora oposicionista, beneficiário de algo tão social quanto o 

sindicato, o programa Bolsa-Família. 

Essa ordenação de elementos que fazem referência aos oposicionistas do ex-

presidente Lula e os limiares ligados ao social, como o sindicato e Bolsa-Família somente são 

possíveis porque tal estrutura diz respeito ao sentido e a sua forma, sendo que ―a arquitetônica 

do mundo da visão artística não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também os 

de sentido; a forma não é só espacial e temporal, mas também do sentido‖. (BAKHTIN, 2011. 

p. 127). 

O sentido a partir do enunciado verbovocovisual é, portanto, (re)construído por 

dizeres políticos, sindicais e sociais, tais inscrições emergem do vídeo em toda a sua estrutura: 

visual, verbal e vocal, desse modo elas se formam no interior da construção estética, por meio 

de atravessamentos temporais e espaciais (cronotópicos), um todo arquitetônico de dizeres, de 

projeções de imagens e de sons diversos da personagem Lula, refletido e refratado sob uma 

gama de vozes que instaura a voz dualística e revela posicionamentos e ideologias na 

formação de sentidos. 
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Anexo 

Transcrição do vídeo ―Os Três Porquinhos versão Lula‖, Canal Youtube ―Elojo2008‖ 

 

Era uma vez três porquinhu, companhero, que foram morar na Amazônia numa área 

demarcada. O que nunca antes na história deste país, um governo defendeu tanto a 

Amazônia, quanto esse. Um belo dia, o lobo da oposição resolveu jantar os porquinhos.  

Foi à casa do primeiro, que era de palha, porque ele tinha menas oportunidade. O porquinho 

saiu, o lobo soprou até a casa cair. O porquinho correu pra segunda casa e o lobo foi atrás. 

Mas quando chegou lá, os dois tinham fundado um sindicato, daí o lobo assoprou até a casa 

cair.  

Os dois porquinho então fugiram para a casa do terceiro porquinho, que disse que não sabia 

de nada, mas os dois porquinho tinham provas e disseram que ou entram ou iam contar tudo 

pra Veja. Então entraram e o lobo chegou, daí ele assoprou, assoprou e a casa não caiu.  

Vejem só, era como o Brasil favorito contra a França em 98. 

O lobo ainda tentou assoprar uma última vez. Mas quando viu que não adiantava, resolveu ir 

embora e se inscrever na Bolsa Família, que é o maior programa de inclusão social da 

história deste país e viveram todos felizes para sempre. Boa noite companheros. 
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FORMAÇÃO, OBJETO DE ENSINO E AÇÃO DOCENTE NO ENSINO DE LÍNGUA 
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Resumo: Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre o ensino de língua e também acerca 

da formação desse docente, mas ainda restam muitas dúvidas a serem investigadas tanto no 

meio acadêmico quanto no cotidiano escolar. Nesse contexto, diferentes experiências 

vivenciadas ao longo de nosso exercício como professoras nos Cursos de Letras trazem à tona 

constatações antigas, mas que ainda continuam na perspectiva de serem realizadas. A primeira 

diz respeito a centrar nossa atenção na ação cotidiana do professor em serviço, observando e 

analisando sua atuação em sala de aula, o gesto docente, como denominam os pesquisadores 

Sales Cordeiro e Schneuwly (2007), levando em conta o objeto a ser ensinado, bem como o 

saber para ensinar. E a segunda remete ao papel central que é preciso atribuir à disciplina de 

didática na formação inicial dos professores de modo geral e dos de língua, de maneira 

particular. A partir desses dois eixos norteadores e tendo a transposição didática como apoio 

teórico (PETITJEAN, 1998, SCHNEUWLY et al., 2010, 2012), nossa investigação reflete 

sobre a formação inicial do professor e também da formação continuada desse profissional, ao 

longo de sua carreira como educador (NÓVOA, 2002). Acreditamos que a realização de 

pesquisas, a execução de pequenos e grandes projetos e o diálogo com o professor em atuação 

são medidas e dispositivos que podem funcionar como meios viabilizadores das mudanças 

almejadas na prática do ensino de língua. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Ensino de Língua; Saberes a Ensinar e para 

Ensinar; Transposição Didática. 

 

Introdução 

Nas últimas décadas, muitos estudiosos
25

 têm se voltado a refletir sobre os efeitos 

produzidos pelo ensino de modo geral, e pelo ensino de língua, de modo particular, mas, ainda 

que se tenha avançado nas reflexões teóricas, no exercício docente cotidiano e nos resultados 

das aprendizagens há muito que se investigar e reformular tanto no que tange ao saber a ser 

ensinado quanto ao saber para ensinar (SCHNEUWLY e DOLZ, 2009). Nessa perspectiva, o 

presente artigo busca refletir sobre a realidade vivenciada no ensino de língua no meio 

escolar, com foco especial no objeto a ser ensinado e na ação docente, bem como na ênfase 

sobre o importante papel que a disciplina de didática exerce na formação inicial e continuada 
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 Parte deste estudo é fruto da pesquisa de pós-doutorado realizada por esta autora em Genebra, em 2015, na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, com apoio financeiro da Capes. 
25

 Dentre os quais destacamos Perrenoud (1994), Halté (1998), Petitjean (1999), Garcia-Debanc (1998), Alves 

(2001), Nóvoa (2002), Schneuwly e Dolz (2009, 2010), Schneuwly (2014). 
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do professor, pois ela o prepara para saber lidar com o saber, construindo dispositivos 

didáticos e planos de estudo, e também com o aluno, na medida em que media o objeto 

ensinado, ao avaliar a qualidade da aprendizagem, formando o famoso triângulo didático: 

professor, aluno e saber (SCHNEUWLY et al., 2012).  

Nesse contexto, questionamos: na realidade em que vivemos, qual é o papel social do 

professor de língua? Quais saberes ele deve dominar para realizar um ensino de qualidade? 

Por fim, e de grande importância, como o professor de língua deve atuar para obter resultados 

positivos, ou seja, para proporcionar uma aprendizagem de qualidade à vida cotidiana de seu 

aluno? Na tentativa de encontrar respostas a essas questões, ou pelo menos refletir sobre esse 

tema, seguimos nosso estudo contextualizando a realidade vivenciada pela maioria dos 

professores que atuam na rede pública brasileira, aspecto que afeta diretamente a ação 

docente, ou seja, provoca efeito no ensino, e também na aprendizagem. 

 

1. Contexto de ensino e de aprendizagem: realidade escolar 

No que se refere ao contexto do ensino e da aprendizagem, infelizmente, muitas 

escolas brasileiras de modo geral, e as da rede pública, de modo particular, encontram-se em 

precárias condições de trabalho. Com frequência, o espaço físico das salas de aula (e também 

de outros setores, como é o caso da biblioteca, da sala de informática, banheiros, refeitórios, 

sala de professores etc.) não são adequados ao número de alunos; e as mesas, cadeiras, 

quadro-negro estão depredados, sem falar na falta de recursos didáticos, tais como giz, 

copiadora, livro e principalmente o equipamento de multimídia. Há professores que, apesar 

das más condições de trabalho, conseguem programar e efetuar uma aula interessante e 

produtiva, no entanto, boa parte deles, principalmente aqueles com uma carga excessiva de 

trabalho (resultado principalmente da má remuneração da profissão) não consegue lidar com 

esse obstáculo, fazendo com que caia a qualidade de sua aula, bem como a qualidade dos 

resultados obtidos com o ensino. 

Ainda que os problemas resultados das más condições físicas (de espaço e de material) 

do trabalho docente sejam antes uma questão econômica e política do que didático-

pedagógica, ou seja, de gestão pública, não poderíamos abordar o processo de ensino e 

aprendizagem de língua sem situar o contexto onde ocorrem, já que o processo de 

transposição didática é condicionado pela forma (esquema) escolar. Segundo Schneuwly e 
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Dolz (2009), existem três elementos que possibilitam a ruptura com o cotidiano e com a 

atividade docente, constituindo as dimensões que delimitam o esquema escolar: a relação com 

o tempo, com o espaço e com a didática.  

Nesse contexto, o prédio, a sala de aula e os mobiliários ajudam a dar forma ao meio 

escolar, pois nele atuam atores que constroem relações cujo objetivo é ensinar e aprender. 

Nesse sentido, o tempo e o espaço acabam coordenando aquilo que pode ser efetuado a partir 

das condições de trabalho existentes. Muitas vezes, explicita Petitjean (1998), o conteúdo 

programático (o objeto de ensino ou a ensinar), já reconhecido e instituído socialmente via 

planos e parâmetros oficiais, e sua progressão, ficam subordinados a tais condições, em 

especial, ao fator tempo, que delimita e fragmenta o saber que será trabalhado ao longo do 

ano e também do curso como um todo. A partir dessas condições, cabe investigar e refletir 

sobre a formação e também acerca da função do professor na sociedade contemporânea. 

 

2. Formação docente, objeto de ensino e ação do professor de língua  

 Partindo do princípio de que a ação docente consiste em um papel social, uma ação 

social, como diz Bronckart (2012), diretamente engajada no contexto em que é realizada, o 

desempenho dessa função precisa acompanhar as mudanças sociais de cada época, suprindo 

as demandas exigidas na sociedade em que o professor está inserido. Assim, nos dias atuais, 

quais são os saberes – e o saber-fazer – que o decente de língua precisa conhecer e dominar 

para construir um ensino e uma aprendizagem de qualidade?  

Segundo Schneuwly, Sales Cordeiro e Dolz (2005), além de dominar os saberes a 

ensinar (conteúdos oficialmente reconhecidos pelas instituições de ensino, que constituem as 

ementas das disciplinas de referência), esse profissional da educação deve ter uma boa 

formação no que tange aos saberes para ensinar (técnicas, domínios e exercícios que 

desenvolvem a capacidade de ensinar, referentes às práticas didático-pedagógicas). É 

primordial que haja uma formação sólida e consistente dos conteúdos que serão trabalhados 

em aula (geralmente trabalhados nas disciplinas de referência), mas também é necessária uma 

formação plena e consistente acerca do modo como esse saber será programado, apresentado, 

trabalhado e avaliado no decorrer das aulas e também no curso dos anos, cumprindo os 

currículos pré-estabelecidos socialmente.  
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 Levando em conta o dizer de Schneuwly et al. (2012, 2013)
26

 de que a profissão de 

professor é a única que possui estatutos duplo na sua formação profissional: um voltado ao 

saber a ser ensinado (domínio e conhecimento dos conteúdos próprios das disciplinas de 

língua e literatura) e outro direcionado ao saber para ensinar (domínio e conhecimento sobre 

técnicas e modos de ensinar os conteúdos em questão, englobando psicologia, didática e 

pedagogia), no que tange ao ensino de língua, quais são os saberes essenciais que devem ser 

trabalhados nesse curso? Dito de outro modo, quais são os objetos de ensino adequados a 

serem trabalhados nas suas disciplinas? 

 

2.1. Saber a ensinar 

Na busca de respostas a questão anterior, passamos a refletir sobre o objeto de ensino 

– elemento fundamental para entender e buscar qualificar o processo de ensino e de 

aprendizagem de língua. Sob a perspectiva da transposição didática, o objeto de saber sofre 

várias transformações até se transformar em objeto de ensino, material apropriado para ser 

trabalhado no meio escolar (PETITJEAN, 1998; HALTÉ, 1998, SCHNEUWLY, 1914). 

Conforme Chevelard (1985), o saber científico (savant) é descontextualizado do meio 

científico (ou mesmo técnico) e recontextualizado como objeto de ensino, no ambiente 

escolar, vindo a sofrer novas transformações até se efetuar como objeto ensinado 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2009).  

Afinal, em que consiste o objeto de ensino? Sob a ótica da transposição didática, o 

objeto de ensino compõe um dos três polos que constituem o complexo processo de ensino e 

aprendizagem. Juntamente com o professor e o aluno, o objeto de ensino, após diversas 

transformações, forma o triângulo didático-pedagógico desse processo. 

Nesse contexto e com base na teoria da didática das línguas, Dolz et al. (2001) 

explicitam que a tarefa primeira do professor de língua materna é ensinar a ler/interpretar e a 

se expressar com destreza, tanto oralmente quanto por escrito, na sua língua materna, no 

nosso caso, em português. Para esses autores, o papel do professor consiste em ―criar 
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 ―La formation enseignante est la seule pour laquelle les savoirs ont ce double statut: savoir à enseigner et 

savoir pour enseigner. Elle entrtient par conséquent un rapport particulièrement complexe avec les disciplines 

académiques.‖ (s/n, p. 442) 
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contextos de produção precisos, conduzir atividades e exercícios múltiplos e variados: é isso 

que permite aos alunos se apropriarem de noções, técnicas, instrumentos necessários para 

desenvolver suas capacidades de expressão oral e escrita em situações diversas de 

comunicação‖ (DOLZ-MESTRE, NOVERRAZ, SHNEUWLY, 2001, p. 6). 

Considerando que o ato de se comunicar nos obriga a nos ajustarmos à situação de 

comunicação em jogo, vemos aí o ponto chave para o ensino de uma língua: criar situações 

enunciativas pelas quais o aluno adquira o domínio consciente, ou melhor, a capacidade de se 

ajustar a diferentes situações de comunicação no meio em que vive. Como já dito, o papel do 

professor de língua é o de ensinar a ler/interpretar e a se expressar falando e escrevendo por 

meio de textos, ou através de gêneros de texto, como defendem muitos estudiosos da 

linguagem, tais como Schneuwly e Dolz (2009, 2010), Marcuschi (2002, 2008), Antunes 

(2009), Schneuwly e Sales Cordeiro (2010), Dolz e Abouzäd (2015), citando apenas alguns 

deles. Cabe, então, definir o que se entende por gêneros e também especificar o que os 

caracterizam e qual sua funcionalidade na medida em que interagimos socialmente, nas mais 

diversas instâncias discursivas existentes na nossa sociedade contemporânea (BAKHTIN, 

1992). 

O saber a ensinar é aquele que está no plano de estudo, nos manuais, que é definido 

pela instituição de ensino. Mas evidentemente há uma margem, uma vez que o plano de 

estudo pode ser interpretado e as instruções oficiais nem sempre são bem claras sobre esses 

conteúdos. E também há um saber a ensinar que é definido pela profissão, que se transmite do 

professor ao aluno. É o saber que institucionalmente se considera que cada professor deve 

transmitir a seus alunos.  

Segundo os professores Dolz, Sales Cordeiro e Schneuwly (comunicação pessoal, 

2015), em entrevista concedida a uma das autoras deste artigo, os saberes a ensinar são 

conhecimentos didáticos, são os domínios que o professor deve ter sobre a língua portuguesa, 

sobre sua gramática, seu sistema ortográfico, a história dessa língua, e também conhecimentos 

sobre a literatura portuguesa, seus autores, enfim, saberes acerca da leitura, da escrita e sobre 

o funcionamento das normas da língua. São os conhecimentos que serão trabalhados em aula: 

o funcionamento comunicativo da língua, os gêneros orais e escritos, o léxico, o vocabulário, 

as regras, enfim, conteúdos próprios para desenvolver a capacidade de ler e produzir textos 

orais e escritos em diferentes situações enunciativas.  
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2.1.1 Gêneros de texto (ou textuais) e sequências didáticas 

 Como os gêneros de texto são capazes de criar possibilidades de representar 

convenções que regem uma família de textos em uma determinada comunidade cultural, eles 

são vistos como megainstrumentos propícios às situações de comunicação, tornando a 

aprendizagem possível. Sob uma perspectiva sociocultural vygotskiana, Dolz e Abouzäid 

(2015, online) definem os gêneros ―como instrumentos semióticos, que cristalizam as 

significações associadas às práticas sociais cuja associação permite a interiorização de 

experiências culturais historicamente sedimentadas‖. (tradução nossa) Nesse sentido, Dolz-

Mestre, Noverraz e Schneuwly (2001, p. 12) complementam que o gênero de texto ―define o 

que é dizível, sob quais estruturas textuais, com quais meios linguísticos‖. (tradução nossa) 

Pesquisas atuais, como é o caso dos estudos realizados pelo grupo GRAFE (Grupo de 

pesquisa para análise do francês ensinado), na Universidade de Genebra, mostram que a 

realização do ensino de língua por meio de textos, abordando-os a partir de suas condições de 

produção e de circulação, enquanto gêneros de texto, parece ser uma metodologia bastante 

promissora e adequada ao objetivo de desenvolver a capacidade comunicativa do aluno, nas 

mais diferentes instâncias de interação verbal. Em síntese, compete ao professor de língua 

criar dispositivos didáticos (ou mesmo ajustá-los quando já prontos, principalmente no uso de 

livros didáticos) que desenvolvam a capacidade de pensar e de agir de seu aluno. Mas como 

realizar esse feito? Ou seja, como concretizar seu agir docente nessa perspectiva? A partir do 

contexto em que trabalha, o professor precisa considerar os planos oficiais, os planos de 

trabalho da escola e da turma, e também os objetivos a serem atingidos com seu ensino, e, 

nesse contexto, selecionar o gênero a ser estudado e planejar sua aula com base em um 

dispositivo apropriado para desenvolver a capacidade de ler, ou de escrever, ou de se 

expressar oralmente, ou de entender e fazer uso consciente de um elemento linguístico 

necessário à realização de uma boa comunicação. 

Nesse enfoque, vale destacar o modelo didático desenvolvido pelos professores 

Schneuwly e Dolz (2009, 2010) a partir de sequências didáticas. Esse modelo tem como base 

os princípios teóricos da transposição didática e da didática das línguas e leva em conta tanto 

escolhas pedagógicas, psicológicas quanto linguísticas. Para esses autores, uma sequência 

didática ―tem o objetivo de auxiliar o aluno a melhor utilizar um gênero de texto, permitindo 

que escreva ou fale de maneira adequada em dada situação de comunicação‖ (DOLZ-
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MESTRE, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2001, p. 7). Nessa perspectiva, a estrutura básica 

de uma sequência didática consiste em: apresentação da situação inicial, produção inicial e 

diferentes módulos a serem construídos na concretização desse ensino (Módulo 1, Módulo 2, 

Módulo 3... Módulo n) e, por fim, a produção final. 

A apresentação inicial está diretamente relacionada com o modo como o professor 

apresenta a atividade a ser realizada em aula. Consiste no momento em que a turma constrói 

uma representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem que será 

produzida. Essa etapa é de extrema importância, pois serve de alicerce ao desenvolvimento do 

exercício como um todo, pois, se o aluno não entender claramente a proposta de leitura, de 

escrita, de fala; em resumo, se não construir uma boa representação da situação de 

comunicação que será trabalhada, dificilmente efetuará com êxito a proposta em questão, o 

que prejudicará a qualidade de sua aprendizagem. 

Depois vem a produção inicial, também bastante importante, já que será a partir dessa 

primeira produção dos alunos que o professor direcionará as atividades que constituirão os 

exercícios a serem propostos nos módulos, sempre voltados a definir, caracterizar e dominar o 

uso do gênero em estudo. Com base nas regulações internas e locais feitas durante o ensino, o 

professor pode reformular as atividades de um ou de mais módulos, sempre com o intuito de 

sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos.  

Por fim, temos a produção final, que, grosso, modo, mostra qual foi a aprendizagem 

frente ao gênero trabalhado. Nas palavras de Dolz-Mestre, Noverraz e Schneuwly (2001, p. 

10), ―a produção final fornece ao aluno a possibilidade de colocar em prática as noções e os 

instrumentos elaborados separadamente nos módulos‖. (tradução nossa) 

 

2.2 Saber para ensinar 

Certamente que o professor de língua precisa ser expert nos saberes necessários para 

ensinar uma língua, como vimos na seção 2.1. Mas dominar tais saberes não é suficiente, pois, 

para ensinar, o professor precisa ter conhecimento sólido de como realizar a ação docente. 

Então, quais são os saberes para o ensino de língua? Em primeiro lugar, o profissional da 

educação deve saber como simplificar os conhecimentos sobre a língua, sobre a literatura, 

sobre o funcionamento discursivo, quer dizer, como fazer a transposição didática, adaptando 

os saberes à realidade do aluno. As respostas das seguintes questões consistem nos saberes 
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para o ensino: Quais dispositivos vamos criar para ensinar?; Quais manuais vamos utilizar? 

Quais sequências didáticas vamos elaborar? Quais suportes vamos utilizar? E também quais 

formas de trabalho vamos usar com os alunos? As formas sociais de trabalho podem ser 

realizadas de modo individual e também coletivamente, com o grande grupo, e podemos 

trabalhar um círculo de leitura, por exemplo. Esses são saberes para o ensino. A dinâmica do 

grupo, do trabalho, os dispositivos de avaliação também são instrumentos para o ensino.  

Segundo os professores entrevistados (já citados), os saberes para o ensino julgados 

fundamentais são os quatro gestos profissionais a serem realizados pelo professor. O mestre 

deve planificar o trabalho da aula; criar situações de ensino pertinentes (criar dispositivos 

didáticos ou de ensino); utilizar a memória do que já foi feito antes; regular o ensino, intervir 

quando o aluno realiza um erro, mas não somente quando comete um deslize, intervir para 

questionar o aluno e provocar uma nova aprendizagem. O gesto de verificação das 

aprendizagens também é um gesto para o ensino.  

Em resumo, os saberes para ensinar são aqueles que o professor dispõe para realizar 

seu trabalho em aula, ou seja, de caráter mais prático para efetuar sua profissão. É um saber 

bem diferente, por exemplo, consiste no conhecimento da transposição didática, como ela 

funciona, os saberes que dizem respeito à didática, à realização concreta do trabalho em aula, 

são os diferentes gestos do professor, mas também saberes sobre a sociologia da educação, 

sobre a psicologia, sobre a história da educação. São saberes que permitem ao professor se 

situar como profissional da educação, em relação à ação de seu ensino. Os saberes para 

ensinar são extremamente vastos, principalmente os saberes das ciências da educação, mas 

também são saberes gerais da didática, tais como gestos didáticos e processo de sedimentação 

(SCHNEUWLY, SALES CORDEIRO e DOLZ, 2005).  

Através desses saberes, o professor se situa no campo profissional enquanto tal, diante 

do saber, tomando consciência de seu trabalho de educador. Como ele vai agir quando está em 

aula? Para isso, precisa ter noções de ciências da educação, de sociologia, de psicologia, 

domínios que possibilitam que o professor lide social e culturalmente com seus alunos. Ter 

conhecimentos interculturais para saber lidar com as diferentes posições culturais de seus 

alunos, na turma, também são importantes. Ter noções do processo de aprendizagem para 

saber lidar com as dificuldades apresentadas pelos estudantes. Esses são os saberes que 
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podem mobilizar o modo de agir, são os saberes para ensinar, aqueles que não são saberes 

diretamente a ensinar, mas ajudam o professor a se tornar um bom profissional.   

 

3. A didática como centro no ensino de língua 

 Ao pensar a formação do professor de língua no contexto brasileiro, em especial, na 

realidade de uma universidade federal onde trabalho, no sul do país, e também pelas 

experiências vivenciadas com colegas de docência em eventos em todo o Brasil, vejo que um 

dos problemas cruciais na formação de nossos professores de língua para o ensino básico está 

na pouca valorização e na pouca destinação de carga horária voltada aos saberes para ensinar 

(didáticos, psicológicos, pedagógicos e culturais). Como vimos na seção 2.2, os saberes 

voltados à formação do professor no quesito para ensinar é de extrema importância, pois é 

fundamental para habilitar o profissional a desempenhar com competência sua ação docente. 

E, na maioria das vezes, esses saberes são atribuídos a três ou quatro disciplinas de estágio 

que o licenciando realizará ao longo do curso. No entanto, sabemos que tais disciplinas, tanto 

em função dos objetivos propostos quanto pelo modo como são ministradas, não conseguem 

dar conta dos saberes necessários para habilitar o professor no domínio do para ensinar. 

Segundo Schneuwly
27

 (comunicação pessoal, 2015), didaticista suíço, através dos 

saberes desenvolvidos nas didáticas, o professor se situa no campo profissional enquanto tal, 

diante do saber, tomando consciência de seu trabalho de educador. Como ele vai agir quando 

está em aula? Para isso, precisa ter noções de Ciências da Educação, de Sociologia, de 

Psicologia, domínios e conhecimentos que possibilitam que o professor lide social e 

culturalmente com a realidade de seus alunos. No entender do pesquisador, o professor deve 

receber formação sobre conhecimentos interculturais para que saiba lidar com as diferentes 

posições culturais de seus alunos. Além disso, deve construir noções do processo de 

aprendizagem para saber lidar com as dificuldades apresentadas pelos estudantes. Esses são os 

saberes que podem mobilizar o modo de agir, são os saberes para ensinar, aqueles que não são 

saberes diretamente a ensinar, mas ajudam o professor a se tornar um bom profissional.   
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 Esta informação foi obtida através de entrevista realizada com o professor Bernard Schneuwly (e também com 

os professores Joaquim Dolz e Glaís Sales Cordeiro), durante a realização de meus estudos de Pós-doutorado na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, na Universidade de Genebra, em 2015. O projeto ―Interface 

entre as teorias de Didática das Línguas e Transposição Didática na formação inicial e continuada do professor 

de línguas‖ está sendo supervisionado pelos pesquisadores Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz e foi aprovado e 

financiado pelas Capes. 
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 Tendo como base o sistema tripartido de formação docente realizado na Universidade 

de Genebra, acreditamos que a implementação de mais disciplinas didáticas nos Cursos de 

licenciatura, com foco na história da educação, na psicologia, na sociologia, e em técnicas, 

domínios e conhecimentos próprios do agir docente, etc., pode ser uma medida que aperfeiçoe 

a formação docente e também a qualidade do ensino de língua nas escolas brasileiras.  

Conforme Schneuwly et al. (s/n, p. 451), o estágio em responsabilidade é enquadrado 

por um formador de terreno (formateur de terrain
28

) que acompanha regularmente o estagiário 

em sua aula e por uma troca de ensino inserida na equipe de pesquisa correspondente à 

disciplina do estagiário, o que permite múltiplos movimentos de alternância entre formação na 

prática e na formação universitária. Esses movimentos se dividem em: 1) formação 

profissional prática nas escolas; 2) formação teórico-prática que articula a formação sobre o 

terreno, análise das práticas (didáticas e abordagens transversais) e pesquisa; 3) pesquisa 

científica sobre as práticas em todas as dimensões. 

A primeira (1) é assumida essencialmente pelos formadores de terreno em colaboração 

com as cargas de ensino. A segunda (2) é efetuada sobretudo por professores com cargas de 

ensino, integradas em equipes de pesquisa. A terceira (3) é de responsabilidade dos 

professores e mestres de ensino e de pesquisa (MER), em estreita relação com as cargas de 

ensino, que constituem o verdadeiro ponto de articulação da formação, ligando a prática com 

a pesquisa e, de uma certa maneira, a prática profissional com as disciplinas científicas.  

A formação de professores em Genebra é tripartida, esclarece Dolz (comunicação 

pessoal, 2015), em sua entrevista. Os futuros professores de primeira série têm dez práticas de 

estágio de terreno (temps de terrain) durante a formação. E uma das partes importantes das 

práticas ocorre em reuniões tripartidas: entre o professor que acolhe o estagiário na escola, 

que nós consideramos um formador de terreno; o professor universitário, que visita, que se 

reúne com o estudante e o professor de terreno. A avaliação é tripartida – são as três vozes 

que falam das práticas – e há um retorno, uma planificação das mesmas – um 
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 Os formadores de terreno são professores encarregados por uma ou várias horas a fim de acompanhar os 

estagiários sob sua responsabilidade, em colaboração direta com as cargas de ensino universitárias. A avaliação 

dos estudantes em estágio se faz de maneira comum através de encontros tripartidos com os alunos. 

(SCHNEUWLY et al., s/n, p. 455) 
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acompanhamento das práticas pelo professor especialista e um trabalho coordenado entre o 

professor universitário, o responsável por acolher os estudantes nas práticas que, no seu ponto 

de vista, é primordial.  

Por outra parte, complementa Dolz, as bases, os fundamentos linguísticos, em ciências 

da educação, psicologia não são suficientes para a didática das línguas. O ensino e a 

aprendizagem das línguas, o trabalho concreto precisa de uma operacionalização dos 

conceitos que podem servir para o professor nas práticas e não é unicamente importante para 

os licenciandos – mas uma formação com alternância entre a teoria e a prática é também 

fundamental para o formador universitário fazer experiências desse tipo, para elaborar uma 

teoria mais operacional às práticas e à experiência do segmento das práticas dos alunos. Em 

síntese, a experiência dos segmentos das práticas dos alunos é uma ajuda para conceptualizar 

o que se passa realmente no terreno escolar sobre a leitura e a escrita.  

Em sua entrevista, a professora Glaís (comunicação pessoal, 2015) também fala sobre 

a formação docente em Genebra. Na formação de base dos professores, há duas disciplinas de 

didática do francês, I e II, em dois anos diferentes de formação. No primeiro ano, forma-se os 

licenciandos somente para a etapa de apresentação da situação, uma apresentação de situação 

de comunicação. Eles escolhem um gênero com o qual querem trabalhar e discutem com o 

professor que vai recebê-los na sala de aula. No segundo ano, eles fazem duas semanas do que 

chamamos não de estágio, mas de tempo de terreno (temps de terrain). O primeiro ano é 

básico e somente no segundo os alunos são selecionados com base nos resultados dos exames, 

no nível de língua inglesa e alemã e uma prova de francês, que compreende uma prova de 

compreensão e de produção de texto. No segundo ano, iniciam as disciplinas mais ligadas à 

formação do professor, à prática, quando acontece o temps de terrain.  

Nas duas primeiras semanas, os futuros professores observam a aula de um professor 

para ver como ele ensina a produção escrita e também fazem uma entrevista com esse 

profissional. Depois, os acadêmicos voltam para a universidade para ter aula. Após, retornam 

para o trabalho no terrein efetuando a apresentação da situação. Eles já escolheram um gênero 

e, no primeiro ano, se dedicam a uma primeira produção – a produção inicial. Feito isso, eles 

analisam as produções dos alunos, conferindo o que fizeram, vendo o que funcionou ou não. 

Ocorre então a apresentação da situação e a produção inicial, dando início à sequência 

didática, cuja continuidade é feita pelo próprio professor da turma. O acadêmico volta para a 
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universidade e o professor titular continua fazendo um trabalho de colaboração entre o aluno e 

o professor.  

No segundo ano, que, na verdade já é o terceiro de formação, os estudantes têm 

novamente aulas (três a quatro) e duas semanas de temps de terrain; depois, mais duas 

semanas de aula. Nas primeiras duas semanas, como eles já fizeram no ano anterior a 

apresentação da produção inicial, são menos preparados para isso, e são levados a trabalhar 

com um novo gênero, uma outra série, um novo professor. O quadro muda, já que não é 

continuidade do trabalho realizado no ano anterior. Tudo é feito para que eles, na formação, 

frequentem séries diferentes, compreendendo a noção de progressão.  

Entra-se assim com um novo elemento – trata-se dos objetivos da escola – tudo isso 

encaminha às duas últimas semanas de terrain, em módulos de aprendizagem. Nessa fase da 

formação, os acadêmicos analisam as produções dos alunos e elaboram um módulo a ser 

desenvolvido em duas semanas. Devem propor também um módulo de ortografia, separado 

do módulo de produção de texto. 

Então, a partir das análises dos textos dos alunos, eles selecionam o objeto de trabalho 

em relação à produção, o qual pode ser um plano do texto, um elemento de textualização 

como a coerência, como a coesão nominal, ou como a coesão verbal, modelizações, por 

exemplo, tudo depende do gênero selecionado. Já em ortografia, o objeto pode ser o plural do 

grupo nominal, os homófonos, entre outros, e, diante dos aspectos da ortografia, escolhem um 

só e produzem um módulo com vários exercícios em progressão, trabalhando somente aquele 

ponto. Esses módulos sempre terminam com uma situação de produção mais controlada, uma 

curta produção, não uma produção completa, uma produção que chamada de simplificada.  

 

Considerações finais 

A partir de nossas reflexões, podemos dizer ser fundamental ao professor ter 

conhecimentos e domínios sobre a língua e seu ensino, não se trata somente de conhecer o 

currículo, é uma questão de ter as bases de análise para a transposição das práticas didáticas e 

sociais de referências na aula, as quais permitem o desenvolvimento da linguagem do aluno. 

Enfim, os saberes e domínios no ensino e aprendizagem de leitura, escrita, gramática, 

literatura são fundamentais na formação do licenciando. Além desses conhecimentos, o 

professor deve conhecer o trabalho sobre a avaliação e sobre a gestão de uma aula. Precisa 
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conhecer e dominar aspectos referentes a como planificar o ensino, bem como saber analisar 

as capacidades e os obstáculos dos alunos. É fundamental que o professor se adapte à 

realidade dos estudantes, respeitando a heterogeneidade do grupo, outro elemento 

fundamental para a formação docente. 

É preciso ter uma boa base no domínio do uso da língua antes de iniciar a formação de 

professor. Durante o processo de formação, é primordial que o ato de ensino da língua seja 

visto como central e as disciplinas de didática recebam carga e importância nos cursos de 

licenciaturas. O futuro professor precisa ter noção dos objetos que vai utilizar e também 

conhecer aquilo que ensina, tanto no âmbito da leitura, do funcionamento linguístico, da 

produção de gêneros orais e escrito, quanto da literatura.  

Uma das formas de qualificar a formação docente no meio acadêmico brasileiro 

consiste em centralizar e aumentar a carga horária voltada às disciplinas de didáticas, 

incentivando a realização de alternância entre teoria e prática, por meio de projetos e 

discussões entre professor universitário, professor em serviço e o licenciando. Como vimos, 

essa interação é essencial não somente à formação do futuro professor, mas também pode ser 

fonte de muitas pesquisas na área. 
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Resumo: Dentre os elementos do dicionário terminológico, a fraseoterminologia é um 

elemento que faz parte, assim como, os termos simples e sintagmáticos. E a descrição dessas 

estruturas contribui largamente para a produção de sentido aplicada à Terminologia, seja para 

produção de glossários, dicionários, seja para a construção de programas especiais voltados à 

extração automática das Unidades de Conhecimento Especializado (UCE). Diante disso este 

artigo propõe analisar o processo de formação das (UCEs-fraseológicas), tomando por base as 

unidades de conhecimento especializado (UCE), constantes do inventário terminológico da 

Base de Termos da Energia Solar Fotovoltaica. Como esta analise é uma tentativa de 

sistematizar uma série de aspectos que envolvem a conceituação, a identificação, 

funcionamento e as diferentes configurações que a UCE-fraseológica apresenta. Para tanto 

presentamos inicialmente, as considerações de ordem teórica, referente à terminologia 

pautadas na Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), a Socioterminologia e a 

Linguística de Corpus, cujos fundamentos permitem ampliar o panorama das UCEs-

Fraseológicas a serem descritas, em seguida, buscamos analisar os elementos que as 

constituem. Com isto, apontamos a relevância desse tema relacionado à necessidade de 

aprofundamento e reflexão sobre a unidade lexical complexa da terminologia, de modo a 

contribuir para avançar os estudos descritivos no que diz respeito aos aspectos comunicativos 

da linguagem. 

PALAVRAS-CHAVE: fraseoterminologia; terminologia; unidade sintagmática. 

 

INTRODUÇÃO 

As necessidades de comunicação entre profissionais e leigos tornam-se cada vez mais 

urgentes. E um dicionário de especialidade caracteriza-se por tentar restringir ao máximo o 

índice de possíveis ambiguidades na comunicação especializada.  

Dentre os elementos do dicionário terminológico, a fraseoterminologia ou unidade de 

conhecimento especializado fraseológica é um elemento que coexiste ao lado dos termos 

simples e sintagmáticos. E a descrição dessas estruturas contribui largamente para a produção 

de sentido aplicada à Terminologia, seja para produção de glossários, dicionários, seja para a 

construção de programas especiais voltados à extração automática das Unidades de 

Conhecimento Especializado (UCEs).  

Isto posto, este trabalho tem por objetivo analisar o processo de formação das 

Unidades de Conhecimento Especializado Fraseológica (UCEs-F), tomando por base as 
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unidades constantes do inventário terminológico do banco de dados de termos da Energia 

Solar Fotovoltaica. Como esta análise não tem a pretensão de exaustividade, deve ser 

entendido como uma tentativa de sistematizar uma série de aspectos que envolvem a 

conceituação, a identificação, funcionamento e as diferentes configurações que a 

fraseoterminologia apresenta. 

Para tanto, trataremos inicialmente as considerações de ordem teórica, referente à 

terminologia pautadas na Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), da Socioterminologia 

e da Linguística de Corpus, cujos fundamentos permitem ampliar o panorama das UCEs-F. 

Em seguida, buscamos refletir sobre os parâmetros de análise abordados por autores como 

Blais, Cabré e Bevilacqua. E por fim, a análise e identificação de como elas se estruturam no 

campo da energia solar fotovoltaica e a relação com o contexto comunicacional.  

Com isto, apontamos a relevância desse tema relacionado à necessidade de 

aprofundamento e reflexão sobre a unidade lexical complexa da terminologia, de modo a 

contribuir para avançar os estudos descritivos no que diz respeito aos aspectos comunicativos 

da linguagem. 

 

1 Aporte teórico 

Nas últimas décadas, passou-se a considerar as influências socioculturais nas 

linguagens de especialidade e levar em consideração as situações pragmáticas de 

comunicação, diante da realidade observada nos estudos terminológicos de caráter descritivo, 

proporcionado pelas contribuições da Socioterminologia, da Linguística de Corpus e da 

Teoria Comunicativa da Terminologia.  

O surgimento da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) e da Socioterminologia 

trouxe consigo a função comunicativa das linguagens de especialidade e passou a ver léxico 

temático como um componente a serviço da comunicação especializada, uma vez que ―os 

termos realizam duas funções: a de representação e a de transmissão do conhecimento 

especializado‖ (KRIEGER e FINATTO, 2004, p.17) 

 

1.1 Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) 

A TCT de base comunicativa, proposta por Cabré, tem por princípio o caráter 

comunicativo da terminologia.   
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A comunicação geral e a comunicação especializada têm elementos comuns, como 

comunicação, processos de produção, funções linguísticas, condições de mudanças. Porém, se 

diferenciam em questões como: temática marcada, produção em situação profissional, 

pertencimento ao registro formal e não adquire seu significado diretamente do objeto da 

realidade e sim de uma estrutura preestabelecida.  

A TCT considera, portanto, a palavra e o termo como unidades que se realizam 

naturalmente no discurso. E, por seu caráter lexical, os termos podem ser descritos por sua 

forma, seu conteúdo e seu modo de funcionamento no discurso. Conforme expõe Cabré 

(2005), a forma é constante, mas o conteúdo se singulariza conforme cada tipo de situação e 

determinado pelo âmbito, tema, perspectiva de abordagem do tema, tipo de texto, o emissor, o 

destinatário e a situação.  

As unidades terminológicas seguem as mesmas regras sintáticas e morfológicas do 

sistema linguístico ao qual pertencem e seu conteúdo podem ser descritos a partir das mesmas 

categorias que servem para descrever as palavras. 

No entanto, os termos se diferenciam das palavras semanticamente, pois não é o 

significado que diferencia os termos das palavras e sim o processo de significação. E do ponto 

de vista pragmático, os termos e as palavras são diferentes conforme seus usuários, conforme 

a situação de uso, conforme o assunto e o tipo de discurso onde ocorrem. A priori, as unidades 

lexicais não são termos, mas seu caráter de termo será ativado, de acordo com o uso e em um 

tipo de situação particular, ou seja, ―a unidade lexical torna-se termo de acordo com o uso em 

um contexto comunicativo especifico‖ (CABRÉ 2005, p. 124). 

Dessa forma, reconhece a existência de variação conceitual e denominativa nos 

domínios de especialidade, levando em consideração seus aspectos linguísticos, cognitivos e 

sociais, que Cabré (2005) define como perspectiva poliédrica. 

Conforme Krieger e Finatto (2004), as palavras passam pelo processo de 

terminologização, ou seja, as palavras da língua comum sofrem uma ressignificação, passando 

a alcançar estatuto de termo. Nessa passagem, as palavras comuns adquirem significado 

especializado, pertinentes a determinado campo do saber científico ou técnico, tornando-se 

então elementos integrantes de repertórios de termos. Parte-se, pois, do princípio de que as 

unidades terminológicas (UTs) não pertencem a uma área, mas que são usados em um 

domínio.  
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Em resumo, a TCT considera:  

  os termos como unidades lexicais, com características semelhantes 

(consequentemente sujeita às mesmas regras);  

  entende as unidades terminológicas como unidade da língua geral e como 

unidades linguísticas que designam conceitos de um dado domínio em uma 

dada situação de uso; 

  o termo como poliédrico, considerando à vista disso o termo sob os 

aspectos linguísticos, cognitivos e sociais; 

  o termo como uma unidade linguística composta de forma e conteúdo 

indissociáveis. O conteúdo de um termo é relativo ao domínio e a situação 

de uso. Os termos não pertencem a um domínio, mas são usados em um 

domínio com valor singularmente específico; 

  variação conceptual: dentro de um sistema conceptual, o valor de um termo 

é dado pelo lugar que ocupa na estrutura, podendo ocupar lugares 

diferentes, de acordo com os critérios de organização do sistema de 

conceitos. 

Propõe, dessa forma, a descrição formal, semântica e funcional das unidades lexicais 

que adquirem valor terminológico.  

 

1.2 A Socioterminologia 

A denominação Socioterminologia surgiu com Jean-Claude Boulanger em um artigo 

publicado em 1981. A partir daí, vários linguistas passaram a defender o estudo e o registro 

social do termo, por entender que as terminologias também estão abertas à variação 

(FAULSTICH, 1995). 

A Socioterminologia leva em conta a variação terminológica. Conforme Faulstich 

(1995), a variação terminológica depende do meio social e etnográfico, já que as 

comunicações entre membros de uma comunidade podem gerar termos diferentes para um 

mesmo conceito ou mais de um conceito para o mesmo termo. 

Faulstich (1995, p.7) aponta que: 

 
Nos estudos sobre terminologia sistemática, o termo perde cada vez mais sua 
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característica de entidade unívoca, em favor de uma interpretação 

variacionista que considera as diversidades de comunicação (...)   

 

Faulstich assim concebe: 

 

O princípio subjacente da pesquisa socioterminológica é o registro de 

variantes(s) que leva em conta os contextos social, situacional, espacial e 

linguístico em que os termos circulam; não abandona também a frequência 

de uso, se for este o método escolhido pelo especialista. As variantes 

funcionam como marcas do tipo Var., no corpo de um verbete, e são 

resultantes dos diferentes usos que a comunidade, em sua diversidade social, 

linguística e geográfica faz do termo (FAULSTICH, 1995, p.8). 

 

O termo é descrito com as características linguísticas próprias do contexto, observando 

as variantes de uso. O discurso (a linguagem em uso) como fonte de recolha dos termos e de 

contexto.  

1.3 Linguística de Corpus 

A linguística de Corpus proporciona os subsídios teórico-metodológicos necessários 

para tratamento e formação do banco de dados terminológicos.  

Conforme expõe BERBER SARDINHA (2000), a Linguística de Corpus ocupa-se da 

coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de dados linguísticos textuais, coletados 

criteriosamente, com o propósito de servirem à pesquisa de uma língua ou variedade 

linguística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem através de evidências empíricas, 

extraídas por meio de computador. 

Os processos informatizados, utilizados no trabalho terminológico, têm permitido a 

observação e organização de grandes massas de dados textuais e, consequentemente, 

descrições mais objetivas dos fenômenos linguísticos, permitindo, por exemplo, o acesso 

direto aos contextos em que ocorrem. 

Alguns princípios são empregados na formação de um corpus, tais como: 

 Composição do corpus por textos autênticos, em linguagem natural; 

 Conteúdo do corpus deve ser selecionado a fim de garantir que tenha uma certa 

característica. A coleta deve ser guiada por um conjunto de critérios que garanta, entre 

outras coisas, que o maior número possível de tipos textuais existentes no domínio 

esteja representado, que haja uma quantidade aceitável de cada tipo de texto e que a 

seleção dos textos seja aleatória, a fim de que não se contamine a coleta com variáveis 
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indesejáveis; 

 Representatividade: Na sua essência, um corpus, seja de que tipo for, é tido como 

representativo da linguagem, de um idioma, ou de uma variedade dele. Estes devem 

ser representativos de uma língua ou da parte da língua que se pretende estudar. A 

linguagem forma padrões que apresentam regularidades (se mostram estáveis em 

momentos distintos, isto é, tem frequência comparável em corpora distintos) e 

variação sistemática (correlacionam-se com variedades textuais, genéricas, dialetais, 

etc); 

 estudos empíricos e análises dos padrões reais de uso em textos naturais; 

 coletâneas grandes e criteriosas de textos naturais (corpus) como a base de análise; 

 técnicas quantitativas e qualitativas. 

 

Com essa breve explanação, procuramos apontar os pressupostos das principais teorias 

que permeiam a análise. No ponto seguinte, trataremos de composição do termo. 

 

3. O termo  

Do ponto de vista da constituição lexical genérica, os termos são tanto unidades simples 

quanto complexas, que exprimem conceitos técnicos e científicos, mas que não deixam de ser 

signos da língua geral, com características e propriedades semelhantes (BARROS, 2004).  

 
O termo é uma unidade linguística que designa um conceito, um objeto ou 

um processo. O termo é a unidade de designação de elementos do universo 

percebido ou concebido. Ele raramente se confunde com a palavra 

ortográfica (GOUADEC, 1990, p. 3 apud KRIEGER E FINATTO, 2004, p. 

77). 

 

São exemplos de unidades simples, aerogerador (indica um objeto), capacitância 

(indica um conceito); e de unidades complexas, sistema de geração de energia elétrica 

fotovoltaica
29

 (indica um processo).  

Em vista disso, o termo é simultaneamente elemento constitutivo da produção do 

saber, quanto componente linguístico, cujas propriedades favorecem a univocidade da 

comunicação especializada. Portanto, os termos compreendem tanto uma dimensão cognitiva, 

                                                           
29

 Exemplos retirados do corpus, referente ao tema de energia solar fotovoltaica. 
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ao expressarem conhecimentos especializados, quanto a dimensão linguística, tendo em vista 

que conformam o componente lexical especializado ou temático das línguas. 

As unidades lexicais só se transformam em Unidades de Conhecimento Especializado 

(UCEs) quando definidas e empregadas em textos de especialidade.  

Conforme Silva, ―o que faz de um signo linguístico uma UCE é o seu conteúdo 

específico, propriedade que o integra a uma determinada área de especialidade‖ (2004, p. 3). 

As UCEs são unidades terminológicas formadas por uma UCE simples (energia) ou 

por uma UCE sintagmática (energia fotovoltaica), ou ainda por uma UCE fraseológica 

(subsistema de monitoração e controle da desconexão por segurança)
30

. 

Podemos então entender que termo são todas as unidades (léxicas ou não léxicas) 

pertencentes a uma determinada área do saber, que possuem seus valores especializados 

ativados pragmaticamente, podendo ser de composição simples, sintagmática ou fraseológica. 

O quadro abaixo apresenta as principais características de cada uma dessas unidades: 

 

TERMO 

(UCE)  
CARACTERÍSTICA EXEMPLIFICAÇÃO 

UCE Simples 
Unidade constituída por um único 

lexema 
 energia 

UCE Sintagmática 
Unidade formada por um sintagma 

único conceito 

coletor solar; plano convencional 
 

UCE Fraseológica 

Unidade formada por sequências 

sintagmáticas 

Único conceito 

sistemas fotovoltaicos integrados a 

edificações urbanas; e interligados à rede 

elétrica 

       Figura 1: Composição da UCE 

 

4.  Uce fraseológica ou unidade fraseoterminológica 

O tema da fraseologia especializada surgiu no Brasil a partir da década de 90 do 

século XX. Uma das razões pelo recente interesse explica-se pela frequência, nas 

comunicações profissionais, de unidades de significados formadas por estruturas complexas, 

ou seja, a ocorrência de outras unidades linguísticas, além dos termos simples e sintagmáticos, 

que também transmitem conhecimento especializado. 

                                                           
30

 Exemplos retirados do corpus, referente ao tema de energia solar fotovoltaica. 
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A linguagem especializada, assim como a linguagem geral, apresenta estruturas 

singulares, cujo sentido só pode ser entendido no seu conjunto, inviabilizando sua 

fragmentação em verbetes simples. Isso porque as fraseologias costumam expressar um 

significado não deduzível das partes dessa combinação. 

Trata-se de uma unidade complexa, composta por mais de um sintagma. São unidades 

linguísticas que transmitem conhecimento específico de um domínio, ou seja, se configuram 

no discurso em que ocorrem, passando a ter valor especializado. 

Assim, a descrição das UCEs fraseológicas é de extrema importância, contribuindo 

largamente para a produção de sentido aplicada à Terminologia, seja para produção de 

glossários, dicionários, seja para a construção de programas especiais voltados à extração 

automática dessas unidades.  

Entender as estruturas fraseoterminológicas é, de certa forma, entender o 

funcionamento da linguagem especializada. Além disso, a relevância desse tema relaciona-se 

à necessidade de aprofundamento e reflexão sobre a unidade lexical complexa da 

terminologia, de modo a contribuir para avançar os estudos descritivos no que diz respeito aos 

aspectos comunicativos da linguagem. 

 

4.1 Fraseoterminologia: parâmetros de análise da composição  

A tentativa de dar conta desse fenômeno tem-se mostrado mais intensa no plano das 

estruturas. Alguns pesquisadores procuram distinguir termos sintagmáticos de unidades 

fraseológicas, outros não, pois usam somente critérios semânticos ou somente sintáticos para 

classificar essas unidades, 

Para Hausmann (1990 apud BEVILACQUA, 2005), as estruturas fraseológicas 

incluem os termos complexos ou sintagmáticos até unidades maiores e que são combinações 

determinadas pela frequência e pela estrutura morfossintática. 

E para Blais (1993 apud BEVILACQUA, 2005), um dos elementos da estrutura 

fraseológica tem que ser uma unidade terminológica, cuja estrutura morfossintática possui: 

termo + adjetivo (agregado compacto), verbo + termo (absorver um agregado) ou termo + 
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verbo (o agregado aparece), substantivo + preposição + artigo + termo (vibração das 

rodas)
31

. 

Outra perspectiva de identificação da composição dessas estruturas é apresentada por 

Cabré et al. (1996) que propõe além da abordagem morfossintática, grau de fixação e variação 

de seus componentes, outros elementos externos à estrutura como a frequência e análise do 

domínio. A partir das combinações mais frequentes, aplica-se o critério de análise estrutural 

selecionando as unidades por tipo: sintagma verbal (SV), sintagma nominal (SN), sintagma 

adjetival (SA) e sintagma preposicionado (SP). 

De acordo com Cabré et al. (1996), conforme a composição e organização dos 

sintagmas, as estruturas podem ser classificadas como Unidade Terminológica Poliléxica  

(UTP) ou Unidade Fraseológica Especializada (UFE). 

Uma estrutura terminológica poliléxica se caracteriza por ser constituída por um 

sintagma nominal, trazer o termo em seu núcleo, não apresentar especificador, não ter um 

verbo no infinitivo como complemento.  

A priori, quando a estrutura apresenta um SV ela é fraseológica e será terminológica 

se o termo compor o núcleo do sintagma que o complementa.  

A UFE também pode ser constituída por um SN desde que o termo faça parte do 

sintagma complementar. 

 

                                                           
31

 Exemplos citados por Bevilacqua (2005), relativos ao tema automotivo de Blais (1993). 
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                             Figura 2: Composição da UCE com base em Cabré at al. (1996) 

 

Para Bevilacqua (2005), as unidades fraseológicas especializadas são unidades 

sintagmáticas de base verbal, que incluem um termo entre seus elementos, possuem  

determinado grau de fixação e frequência relevante em um conjunto de textos ou em um 

âmbito especializado. Por exemplo: preservação dos ecossistemas
32

 é fraseologia 

especializada por causa da presença de um termo e de um núcleo eventivo, representado pelo 

constituinte nominalizado preservação. 

 

 

NÚCLEO EVENTIVO + NÚCLEO TERMINOLÓGICO 

 

             BASE VERBAL OU 

          DERIVADO DE VERBO 

(NOMINALIZAÇÃO OU PARTICÍPIO) 

                         Figura 3: Composição de UCE com base em Bevilacqua (2005). 

 

Unidades fraseológicas são unidades formadas por um núcleo eventivo, considerado 

como tal por ser de base verbal ou derivada de verbo (nominalização ou particípio) e por um 

                                                           
32

 Exemplos Bevilacqua (2005) referente ao tema energia solar. 
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núcleo terminológico (termo). Entre estes dois núcleos se estabelecem relações sintáticas, mas 

principalmente semânticas, determinadas pelas propriedades do texto em que são utilizadas 

(BEVILACQUA, 2005) 

Essas unidades: 

 

se conformam pelo e no discurso em que ocorrem, passando a ter valor 

especializado pelas características do texto em que são utilizadas, 

principalmente pelos aspectos pragmáticos como a temática e a situação 

comunicativa (interlocutores envolvidos, graus de especialização, tipo de 

texto e finalidade dos textos) (BEVILACQUA, 2004, p. 277). 

 
Vemos, portanto, que são concepções diferentes. No entanto, há consenso em relação à 

presença de uma unidade terminológica, índice de frequência relevante e uso em determinado 

campo especializado. 

 

5. Uce fraseológica da energia solar fotovoltaica: elementos constitutivos 

A partir desse prisma, analisamos algumas estruturas do banco de dados do inventário 

terminológico da energia solar fotovoltaica, tomando por base a abordagem de Cabré et al. 

(1996) e Bevilacqua (2005). 

 

1. gerar potência elétrica 

      SV  +  (SN) 

 

No item 1, temos um sintagma verbal cujo complemento é um sintagma nominal. Na 

perspectiva de Cabré, sendo um SV a priori já pode ser considerado fraseológico. E, é 

terminológico por apresentar o termo elétrica no seu complemento. 

De acordo com os parametros de Bevilacqua, é fraseoterminológico por aparesentar 

um núcleo eventivo gerar e um núcleo terminológico elétrica. 

No item 2, a estrutura é composta por um SN área, cujo complemento é um SP das 

células, mais um SP do módulo fotovoltaico. 

 

2. área das células / do módulo fotovoltaico 

            SN + (SP) + SP 

 

 Na visão de Cabré et al. (1996), é uma unidade fraseológica por apresentar a UCE 

fotovoltaico no sintagma que é complemento do sintagma principal. Porém, com base nos 
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parâmetros de Bevilacqua, essa estrutura não pode ser considerada fraseológica, uma vez que 

não possui núcleo eventivo, trazendo apenas o terminológico. 

 O item 3 apresenta uma sequência sintagmática nominal. 

 

3. subsistema de monitoração e controle / da desconexão / por segurança  

SN +(SP) + SP + SP 

 

Essa estrutura também causa divergência dependendo do ponto de vista adotado. Na 

ótica de Cabré et al. (1996), é uma UTP em função do termo subsistema ser  o núcleo do SN. 

No entanto, sob os parâmetros de Bevilacqua, seria uma UFE, já que apresenta um núcleo 

eventivo monitoração, controle, desconexão, ou seja, núcleo derivado de verbo, além de 

trazer o termo subsistema.  

A partir dos parâmetros de Cabré et al. (1996), analisamos 13 estruturas sintagmáticas 

constante do inventário terminológico da energia solar fotovoltaica, o que demonstrou que as 

UCEs fraseológicas são constituídas em sua maioria por SN. Alguns traços que são peculiares 

a essas unidades como a sua tendência à composição por sequências sintagmáticas de base 

nominal. 

Conforme o gráfico abaixo, apenas 15% das estruturas apresentaram um sintagma 

verbal.  

 

 

             Figura 3: Composição das UCEs fraseológicas. 

 

Em primeiro lugar, constatamos que a formação das UCEs-F são unidades 

polissintagmáticas. São, portanto, compostas por dois ou mais sintagmas, incluem uma UCE, 

85%

15%

VARIAÇÃO SINTAGMÁTICA

SINTAGMA NOMINAL

SINTAGMA VERBAL
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possuem certo grau de fixação interna (determinada pela relação semântica estabelecida entre 

os elementos), e certa frequência nos textos do domínio analisado. 

Em segundo lugar, observamos que apresentam uma frequência relevante, 

condicionada por fatores pragmáticos, cujo valor especializado é determinado pelo domínio 

em que são utilizadas. Portanto, são unidades que cumprem a função de representar e 

transmitir conhecimento especializado. 

Em geral, as UCEs sintagmáticas são compostas apenas por um sintagma nominal. 

Enquanto as UCEs fraseológicas são mais complexas, podendo ser compostas por vários 

sintagmas, contendo sempre uma UCE em sua composição. 

Entretanto, observamos que a descrição e o funcionamento das UCEs fraseológicas é 

fundamental no sentido de diferenciá-las das unidades poliléxicas livres que, embora figurem 

em textos técnicos, não são terminológicas.  

 
Considerações finais 

A UCE fraseológica é uma unidade complexa de significado especializado, composta 

por mais de um sintagma. É constituída de combinações recorrentes, mais ou menos 

estabilizadas, de formas lexicais e gramaticais. Tais unidades aparecem como fixações, isto é, 

conjuntos mais ou menos longos, sujeitos a restrições dadas pelo contexto em que ocorrem. 

A Terminologia teórica intenta dar conta desses fenômenos, buscando definir 

características e estabelecer as fronteiras entre termos, mais exatamente, entre sintagmas 

terminológicos e fraseologias especializadas, mas em se tratando de definir verbetes o 

importante não é diferenciá-las, já que tanto as UCEs sintagmáticas quanto as UCEs 

fraseológicas deverão constar nos dicionários ou glossários, e sim diferenciá-las das unidades 

sintagmáticas livres, que embora recorrentes, fazem parte da linguagem geral. 

Talvez o importante não seja estabelecer fronteiras entre UCE sintagmática e UCE 

fraseológica e sim identificar se são terminológicos ou não. Nesse sentido, é possível afirmar 

que a adoção dessa proposta mostrou-se produtiva e dinâmica para a identificação, além disso 

permitiu observar os elementos que as constituem, bem como ampliar o conceito de unidade 

fraseoterminológica.  
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O TEATRO DO ABSURDO EM IONESCO E HILDA HILST 
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Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo a obra dramática da poeta e escritora Hilda 

Hilst (1930-2004), produzida entre os anos de 1967 e 1969. Uma das expressões estéticas de 

teatro moderno encontra-se no que Martin Esslin denominou de Teatro do Absurdo. Constam 

como elementos estruturadores do Teatro do Absurdo uma ação indefinida e insólita, 

personagens que não são claramente delimitados e tempo e espaço esgarçados. Essa 

caracterização é fruto da descrença do ser humano imerso em um mundo de horrores e sem 

solução. Os dramaturgos Samuel Beckett (1906-1989), Artur Adamov (1908-1970) e Eugène 

Ionesco (1909-1994) são representantes da prática do Teatro do Absurdo, tanto em termos de 

escrita dramática quanto de encenação.  Traçamos linhas convergentes entre as peças O rato 

no muro, de Hilda Hilst, e A cantora careca, de Eugène Ionesco. Verificamos, além de outras 

características, a presença dos referidos elementos do Teatro do Absurdo, tal como postulados 

por Martin Esslin, em Hilst e Ionesco; elementos divergentes também foram encontrados, por 

exemplo, a presença do humor, notado em Ionesco e inexistente no drama de Hilst. A obra 

dramática hilstiana, escrita em tempos de repressão artística brasileira, foi motivada por uma 

imediata e urgente necessidade de comunicação com seu público. 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro do absurdo; A cantora careca; O rato no muro; 

 

Introdução 

Na descrição da tragédia, Aristóteles (1997, p. 25) apresenta os seis elementos 

constituidores de qualquer drama: espetáculo, caráter, fábula, falas, canto e ideias. O caráter é 

adquirido mediante as ações felizes ou infelizes e as personagens adquirem caracteres graças 

às essas ações. Aristóteles entende caráter como aquilo que demonstra uma escolha em uma 

situação dúbia e que, por causa disso, carecem de caráter as palavras quando não há o que o 

intérprete aceite ou recuse. Sendo assim, a constituição da complexidade de uma personagem 

é proporcional ao aspecto das ações vividas. Essas ações, por sua vez, interferem na 

formatação e na substância das personagens. 

Em “Reflexões sobre o romance moderno” (1996), Anatol Rosenfeld apresenta uma 

análise do fenômeno de “desrealização” que ocupou as artes do mundo moderno ocidental no 

início do século XX. Esse fenômeno “se refere ao fato de que a pintura deixou de ser 

mimética, recusando a função de reproduzir ou copiar a realidade empírica, sensível” 

(ROSENFELD, 1996, p. 76). Apesar de partir da pintura e evidenciar o romance, o crítico 
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salientará o referido fenômeno também no teatro. Rosenfeld relaciona os períodos de 

afirmação do real como reflexo da conquista artística da realidade sensível, em que se vê 

acentuada a emancipação do indivíduo. Entretanto, essa segurança do ser humano diante de 

sua realidade entrou em crise no final do século XIX. 

Uma das modificações que Rosenfeld apresenta é a eliminação de espaço e tempo, 

iniciados por Strindberg e Pirandello. A oscilação de espaço e tempo faz com que esses 

penetrem o mito, a mística, o irreal, “enquanto a psicologia profunda faz estremecer os planos 

da consciência, impregnando a realidade de elementos oníricos” (ROSENFELD, 1996, p. 80-

81). Assim, tempo e espaço assumem uma configuração subjetiva e relativa em uma postura 

de negação do compromisso com o mundo empírico, tradicionalmente imposto e incorporado 

pelo senso comum. O ensaísta considera essa postura antirrealista como processo que 

desmascara a apreensão epidérmica do senso comum. A validação estética do fenômeno se 

deu pelo fato de a desrealização ter sido incorporada à própria estrutura da obra de arte.  

Se a afirmação tradicional do real reflete a emancipação do indivíduo em seu mundo e 

a absoluta apreensão desse mundo, a opacidade das formas humanas pode ser considerada 

como consequência estética do inverso dessa relação. Para Rosenfeld (1996, p. 86), era 

necessária uma estética que incorporasse em sua estrutura o estado de fluxo e insegurança, 

gerado pela precariedade da personalidade humana em um mundo caótico, de rápidas 

transformações, “abalado por cataclismos guerreiros, imensos movimentos coletivos, 

espantosos progressos técnicos, que, desencadeados pela ação do homem, passaram a ameaçar 

e dominar o homem”.  

Essa estética é formada pelo banimento da tripla dimensão, expressa em pintura pela 

perspectiva. No teatro, o banimento dessa tripla dimensão está refletido no estilo de teatro 

arena, que acabou com o enquadramento do palco italiano. A partir dessa ruptura, não há mais 

distância entre o mundo e o sujeito, permitindo que a vida psíquica e a vida externa fluam 

entre si. 

As transformações que o teatro sofreu no século XIX como fruto das mudanças da 

relação do artista com a arte de representar que por sua vez refletiram no contexto de 

existência do ser no mundo e criaram bases para o teatro que se desenvolveria no século XX. 

O descrédito na autonomia do sujeito, dadas as circunstâncias niilistas do pós-guerra, geraram 

um teatro em que a complexidade do interior humano sofreu banalizações e nivelamentos 
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rasteiros. Consideramos que o teatro de Eugène Ionesco (1909-1994) e de Hilda Hilst (1930-

2004), dois dramaturgos a serem estudados em conjunto neste artigo, apresentam resultados 

estéticos desse momento de desesperança e desumanização. 

Pretendemos analisar os elementos do que Martin Esslin (1918-2002) chamou de 

“teatro do absurdo” nas obras O rato no muro, de Hilda Hilst e A cantora careca, de Eugène 

Ionesco. A proposta é analisar de que maneira os elementos desse movimento artístico 

inaugurado por Ionesco ecoam em Hilda Hilst, apontando convergências e divergências. 

 

Ionesco e Hilda Hilst: obras e contextos  

A Segunda Guerra Mundial teria finalizado para os franceses seis anos antes da estreia 

da peça A cantora careca, de Ionesco, com a invasão da Normandia, pelos Aliados, em 1944. 

Era um momento de desolação, descrença em qualquer possibilidade de renovação humana e 

de horror diante dos milhões de mortos e incapacitados ocasionadas pela tomada nazista. 

Duas novas potências militares começavam a se impor no cenário mundial, Estados Unidos e 

União Soviética, e os rumores da Guerra Fria também atravessavam as relações 

internacionais. Ainda em 1950, a peça A lição, outra peça de Ionesco, também era 

apresentada. Em 1953, Samuel Beckett (1906-1989) também estreava Esperando Godot, no 

Théâtre de Babylone, em Paris, caindo no gosto burguês da sociedade parisiense. Juntos, 

Ionesco e Godot, formam o marco inicial do teatro do absurdo. 

O teatro hilstiano foi produzido no final dos anos de 1960, em uma fase intermediária 

entre a poesia já consolidada e a prosa de ficção que começaria a ser publicada a partir dos 

anos de 1970, sendo constituído pelos seguintes títulos: A empresa ou A possessa: estória de 

austeridade e exceção (1967); O rato no muro (1967); O visitante (1968); Auto da barca de 

Camiri ou Estória, muito notória, de uma ação declaratória (1968); As aves da noite (1968); 

O novo sistema (1968); O verdugo (1968) e A morte do patriarca (1969). Motivada por uma 

época de intensa movimentação política e teatral e por uma necessidade urgente de 

comunicação, a autora debruçou-se sobre o teatro. Acreditava que o que tinha para dizer 

chegaria ao público de maneira mais imediata por esse suporte. De acordo com a entrevista 

cedida a Cleusa Maria para o Jornal do Brasil, o que Hilda Hilst desejava comunicar era um 

alerta sobre a situação política vivenciada pelo país naquele momento e o teatro concretizaria 

esse intento de maneira mais rápida: “escrever para teatro era uma necessidade de 
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comunicação urgente com o público. O país atravessava uma fase difícil, de opressão. Eu 

tinha muitas coisas a dizer e queria fazer isso imediatamente” (MARIA, 17 set, 1982). 

A época de produção da dramaturgia hilstiana no Brasil era bastante fértil para o 

teatro. A consagração do teatro moderno brasileiro com Vestido de noiva (1943), de Nelson 

Rodrigues, e a criação dos grupos Arena, Opinião e Oficina contribuíram para uma guinada 

estética e eufórica nos palcos brasileiros. A produção dramática dos anos de 1950 até 1970 

empenhava-se em temáticas ligadas à realidade brasileira, na crítica à sociedade capitalista, na 

análise sócio-política, entre outros temas, sob uma proposta de popularização do teatro 

nacional, face à importação de peças estrangeiras. 

Em São Paulo, José Renato, Augusto Boal, Gianfresco Guarineri e Oduvaldo Vianna 

Filho criavam o Teatro Arena, cuja postura centrava-se em questões sociais, nacionalistas, 

dando relevo à classe operária brasileira. O Teatro Arena era original no sentido de 

valorização da dramaturgia brasileira, bem como empenhava as artes dos palcos às 

efervescências sociais e políticas da época. Eles não usam Blacktie (1958), Arena conta 

Zumbi (1965) e Arena conta Tiradentes (1967) marcaram a produção dramática do Arena. 

A militância teatral crescia. Embora São Paulo concentrasse as agitações artísticas, 

estas se proliferavam por outras regiões. Recife também se impusera na revolução teatral, 

através do Teatro de Amadores de Pernambuco. Ariano Suassuna, Cavalcanti Proença e 

Hemildo Borga Filho lideraram o movimento. 

As peças de Hilda Hilst, como as de Gianfresco Guarnieri, Dias Gomes e outros 

autores da década de sessenta, encontravam-se bastante empenhadas contra a violência social 

e política que se instaurou em 1964. Com o ato institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

que suspendeu direitos políticos, proibiu atividades de manifestação política, instituiu a 

liberdade vigiada, proibiu a liberdade de expressão e causou terror aos brasileiros. A solução 

foi alegorizar os temas repressivos, em uma postura de resistência e denúncia. A linguagem 

lírica do teatro hilstiano, nesse contexto, funcionou como atitude alternativa para que o alerta 

de ideais libertários, censurados pelo sistema opressor, chegassem ao público. 

 

A cantora careca 

A peça A cantora careca, de Eugène Ionesco (1909-1994) foi apresentada pela 

primeira vez em maio de 1950, no teatro de Noctambules. A história se passa em uma família 
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inglesa e burguesa cuja sequência de ações pode ser descrita da seguinte forma: O casal Smith 

recebe a visita do casal Martin e posteriormente do bombeiro e tecem diálogos desprovidos de 

qualquer conteúdo que gerasse reflexão entre as personagens. São diálogos que transparecem 

a imbecilidade e a superficialidade das relações humanas. Isso talvez se justificaria apenas 

pelo fato de A cantora careca ser uma comédia, entretanto as batidas do relógio e os silêncios 

entre algumas falas denotam a discussão sobre as relações humanas que está implícita nas 

cenas. O próprio Ionesco a considera como uma peça muito séria, a tragédia da linguagem 

(ESSLIN, 1968, p. 136). Ao final, há uma espécie de batalhas de frases e depois, mantendo 

uma estrutura circular, é finalizada com a mesma cena que é iniciada. 

O humor já se instaura na descrição da rubrica, que enfatiza seu aspecto inglês, 

repetindo várias vezes o adjetivo inglês para descrever a cena. A descrição do cenário e das 

personagens dá a impressão de que são uma coisa só, não havendo distinção entre seres e 

objetos. Trata-se de uma rubrica cujo texto não estará expresso em fala alguma, mas que já 

sugere a comicidade da cena. 

Durante algum tempo, apenas a Sra. Smith conversa, falando sobre o jantar e sobre 

coisas supérfluas, enquanto o Sr. Smith apenas lê o jornal estalando a língua. Quando 

começam a conversar sobre outros, vê-se a dificuldade de diferenciar as pessoas, de distinguir 

seus hábitos, já que até seus nomes são iguais. A frase que fecha a cena apresenta um conceito 

sobre o casal Smith, dizendo se tratar de um casal amoroso e ridículo. 

A segunda cena apresenta outra personagem, Mary, que é empregada da casa. Ela dá 

surtos de risada e choro e depois revela na quinta cena que é Sherlock Holmes.  

Não há movimento na peça e nada ocorre de extraordinário, pois as personagens estão 

sentadas na sala a todo momento tecendo diálogos descartáveis. As batidas do relógio não são 

coerentes com o tempo comum, chegando a bater vinte e nove vezes em alguns momentos, o 

que sugere a inutilidade do tempo, que a história não está se constituindo ou que se está 

perdendo o tempo. 

Na quarta cena, o Sr. e a Sra. Smith desenvolvem um diálogo que deixa claro a 

distância entre os dois. Eles iniciam uma conversa que parte desconfiança de terem se 

conhecido algum dia até chegarem a conclusão de que são casados. Lembram-se do dia em 

que se conheceram, do lugar no vagão que se sentaram, da casa onde moram, mas não se 
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recordam do fato de serem casados. A ausência de relacionamento ou de qualquer memória 

afetiva é ironizada pela cena. 

A presença do bombeiro e sua procura pelo que fazer instaura outra discussão na peça. 

O bombeiro não tem nada para fazer na cidade porque não acontece nada. Ele conta anedotas 

sem qualquer coerência e mesmo assim é aplaudido. Por várias vezes ele toca a campainha e a 

Sra. Smith não reconhece ninguém à porta, o que sugere a nulidade desse oficial. 

A cantora careca recebeu uma de suas primeiras montagens fora do território francês 

no Brasil, sob a direção de Alfredo Mesquita, pela Escola de Arte Dramática de São Paulo, 

em 1955. 

 

O rato no muro 

Na peça O rato no muro (1967), ao ambientar o drama em um convento com sistema 

repressivo, Hilda Hilst alegoriza um estado de clausura vivenciado não somente por seus 

contemporâneos, mas pela humanidade em várias épocas. O rato no muro recorta o cotidiano 

de freiras em um internato religioso. Elas são submetidas a rituais diários de purgação e 

apenas uma delas apresenta lucidez e consciência do estado alienado em que vive. A narração 

do núcleo fabular é difícil nessa peça, dada uma história que não apresenta uma sequência 

evolutiva de ações. O texto recebeu duas montagens, uma em 1968, dirigida por Tereza 

Aguiar, pela Escola de Arte Dramática de São Paulo, sob a coordenação de Alfredo Mesquita, 

e outra assinada por Silvano Ferreira, em 1994. 

A peça se instaura com a seguinte fala, entoada por todas as irmãs: “Nós somos um. 

Nós somos apenas um. Um só rosto. Um.” Essa fala reforça a anomia das personagens, que 

estão esvaziadas de qualquer reconhecimento de identidade e individualidade. Um cântico 

mórbido dá início à peça, acompanhado de um ritual diário de confissão de pecados, sob a 

coordenação da Superiora. O sentimento de culpa é visto como inerente à existência dessas 

personagens. Essa carga de eterna culpa esvazia qualquer ânsia de vida, renovação ou 

esperança no futuro. A existência se torna um fardo em que é preciso esforço apenas para 

aguentá-lo. 

O referido texto possui uma sequência de situações que envolvem dez mulheres: uma 

Superiora e nove irmãs identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H e I. As únicas notas da 

autora quanto à identidade das personagens se referem à Irmã A, que “tem os olhos 
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arregalados”, à Irmã C, que “tem manchas de sangue na roupa”, à Irmã G, que “é muito velha, 

come o tempo inteiro e mastiga” e à Irmã I, que é irmã de sangue da irmã H. (HILST, 2008, p. 

101).  

Esse tipo de caracterização é recorrente na dramaturgia de Hilda Hilst. As personagens 

raramente recebem nomes próprios. Elas são identificadas pelas funções que ocupam e o 

núcleo fabular traz poucas referências quanto ao caráter dessas personagens.  

A caracterização tanto física quanto psicológica das personagens é essencial ao drama 

tradicional, mas a personagem sem contorno nítido é tipicamente moderna. As letras do 

alfabeto funcionam como mera enumeração de pessoas. Os diálogos e os comportamentos 

dessas personagens trazem informações pontuais e esgarçadas sobre a identidade de cada 

uma. As personagens de O rato no muro são apresentadas como partes fragmentadas de um 

todo que é absorvido. 

A irmã A, por exemplo, no ritual de confissão de pecados, diz errar porque se alegra 

ao olhar para o céu. Ela parece sofrer de xeroftalmia, doença popularmente conhecida como 

cegueira noturna, ocasionada pela perda de vitamina A, já que está sempre de olhos 

arregalados, procurando alguma luz ao redor. Seus olhos são famintos por luz, de modo que 

as trevas os fazem doer, sendo necessário arregalá-los sempre que não vê o sol. Em outro 

momento, enquanto conversa na capela com as irmãs H e I, a irmã A revela sua relação com o 

sol, fazendo referência à quantidade de luz do lugar onde nasceu, o qual continha também um 

rio grande. Ela era a única que enfrentava o sol e que não sofreu de cegueira por isso, 

contrariando o que todos diziam. Esse enfrentamento da luz do sol invoca o mito da Caverna, 

exposto por Platão, no livro VII da República, em que o contato com a luz do sol representa a 

descoberta da verdade e da liberdade. A irmã A sente uma necessidade reminiscente de 

sempre ver a luz, já que a escuridão converte-se em tortura no seu cotidiano. Olhar para o sol, 

para essa personagem, funciona como eco da infância livre, cuja memória já se encontra vaga. 

O fato de estarem cercadas por um muro alto e impossível de ser ultrapassado 

transforma a capela em uma grande caverna, onde todas as irmãs são prisioneiras. No mito 

platônico da Caverna, há a imagem dos seres externos projetada na parede da caverna, cuja 

sombra é vista pelos prisioneiros. Na peça hilstiana, há também seres que tocam as paredes do 

muro, juntamente com o rato que elas veem subir pela muralha. A Irmã G e a Irmã B relatam 

o que lhes ocorre na presença desses seres: 
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IRMÃ G: E eu tinha muito menos fome, muito menos, lembro-me 

perfeitamente, porque isso é quase impossível em mim. 

[...] 

Irmã B: Engraçado... e eu, antes deles aparecerem estava justamente 

pensando que não era só terra e sombra o que existia. Mais fundo, mais 

fundo... existia outra coisa. A terra não é só o que se vê (HILST, 2008, p. 

125). 

 

A Irmã H é a única personagem que alimenta nas outras o desejo de liberdade e é ela 

quem conduz o decorrer das situações apresentadas. A Irmã H procura deslocar as outras 

companheiras da alienação cotidiana através de questionamentos e lembranças. Entretanto sua 

luta é vã. A última cena é construída a partir do embate da irmã H contra a alienação 

repressiva sofrida pelas outras mulheres do convento. A irmã H não consegue se fazer ouvir 

diante do cântico hipnótico induzido pela Superiora. A peça é finalizada com Irmã H rolando 

no chão, depois de implorar às irmãs que parem de entoar o ritual de culpa que é iniciado 

novamente. 

Nessa caracterização de personagens é possível refletir também sobre o estado de 

extremo de alienação e esvaziamento da individualidade, deixando as personagens à mercê 

das ações. Essas personagens não se reconhecem no mundo enquanto sujeitos e, quando 

conseguem, no caso da irmã H, só se permitem alcançar este mundo pela musicalidade das 

palavras. Esse estado de alienação é apresentado em uma peça em cuja evolução as 

personagens nada interferem. Elas não querem ou não conseguem mudar o curso das suas 

vidas nem desestabilizar o andamento da estrutura dramática, aqui estática. 

 A posição circular das freiras, conforme a orientação das rubricas, metaforiza uma 

denúncia de vida cíclica que inicia e fecha a peça. Tal fato remete a um estado sem 

ascendências, em que tudo é iniciado e finalizado dentro de um mesmo percurso. Mais 

adiante, a Irmã D e a Superiora exploram, em ritmo frenético, esse ciclo que jamais se findará: 

 

SUPERIORA: ainda que elas consigam tocar o muro, não adianta. 

IRMÃ D: Ainda que existam ótimas fotografias... Deles. 

SUPERIORA: e relatórios. 

IRMÃ D: E monografias. 

SUPERIORA: e estatísticas convincentes. 

IRMÃ D: auditórios repletos. 

SUPERIORA: Conferências. 

IRMÃ D: Pesquisas. 

SUPERIORA: trocas. 
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IRMÃ D: De órgãos vitais 

[...] 

SUPERIORA: Ainda assim. 

IRMÃ D: Não adiantaria... 

SUPERIORA: Um outro muro maior se ergueria. (HILST, 2008, p. 131) 

 

O ritmo presente nesse trecho dita o compasso da história cíclica dos vários muros 

levantados pelos tempos. Mesmo diante de estudos e provas, que durante anos questionaram, 

tentando derrubar os muros repressivos e conservadores da ignorância, outras muralhas foram 

construídas pelas mãos humanas.  

O polissíndeto e a repetição da expressão “ainda que” musicalizam o autoritarismo do 

pensamento exposto pela Superiora e pela irmã D. A repetição da conjunção “e” intensifica a 

inutilidade de recorrer a argumentos científicos para conter o crescimento do muro. A 

reiteração do “ainda que” reforça o poder do muro, consolidando sua imposição.  

 

ainda que elas consigam tocar o muro, não adianta. 

Ainda que existam ótimas fotografias... deles. 

e relatórios. 

E monografias. 

e estatísticas convincentes. 

auditórios repletos. 

Conferências. 

Pesquisas. 

trocas. 

De órgãos vitais 

[...] 

Ainda assim. 

Não adiantaria... 

Um outro muro maior se ergueria. 

(HILST, 2008, p. 131) 

 

Toda a peça se utiliza da música para registro lírico de cada função ocupada pelas 

personagens no mundo.  

A descrição do cenário apresenta uma capela sombria, fria e fechada. As descrições 

apresentadas pelas rubricas sugerem um ambiente escuro e medonho, repleto de resquícios de 

algum acontecimento ocorrido ali, no passado. As manchas negras nas paredes brancas 

referem-se a um incêndio. As marcas do fogo na capela invocam um histórico de queima de 

arquivos e pessoas contrários à ideologia católica predominante, localizando essa capela em 

um contexto geral de repressão e alienação religiosas. 
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A presença da cerca, do “muro que jamais se vê” e de uma janela pequena retratam o 

ambiente prisional vivenciado pelas mulheres da capela. Essa ausência de liberdade se estende 

para o plano psicológico, intelectual e espiritual, de um muro que intimida o florescimento da 

liberdade física e mental, impedindo, por exemplo, que as irmãs ouçam os apelos mártires da 

irmã H, ao final da peça. 

A aparição do rato é tratada como algo extraordinário e misterioso, que alimenta o 

desejo de se chegar próximo ao grande muro que cerca a capela. Uma vez que o gato foi 

morto pela Irmã D, o animal teria liberdade de andar sobre o muro. A figura do rato instiga as 

freiras. O rato é o ser que amplia a superioridade humana diante do mundo, ao mesmo tempo 

em que reflete o lado ínfimo, baixo e repulsivo desse mesmo ser humano. É nesse duplo, filho 

do lixo e realce do luxo, os dois tons de sua cor, como fala a irmã G, que o rato consegue 

subir o muro, sem a sombra do limite. É a presença do rato que faz as irmãs ligeiramente 

sustentarem a ideia de transposição daquele muro, antes de serem seduzidas e reconduzidas ao 

seu estado inerte e cotidiano pela Superiora.  

A musicalidade de falas em situações repressivas constrói cenas voltadas tanto para 

um hipnotismo alienante quanto de afirmação do poder. Sempre que a Superiora pergunta às 

freiras quantas são as culpas, no início e no fim da peça, elas dizem “tantas” repetidamente e 

em ritmo de relógio, conforme indicado nas rubricas. O símbolo do relógio atemporiza a 

presença dessa culpa na humanidade, que retorna ao mesmo estágio de vigília com os mais 

ousados e mantém a tomada de rédeas de um grupo para com o restante. Em algum compasso 

desse relógio está o poeta, ditando outro ritmo, o da subjetividade, sobrevivendo à hostilidade 

e à autoridade do discurso ideologicamente imposto. 

O lirismo nessa peça é representado sobretudo pelo fenômeno cíclico encontrado na 

estrutura da peça, que é iniciada e finalizada pela mesma cena, pela precária caracterização 

identitária das personagens e pela musicalidade que permeia suas falas Essa configuração 

corrobora com a ideia de que a constituição do ser humano não recebeu porções humanizadas 

durante os tempos, ainda que o desenvolvimento material tenha dado saltos. As personagens 

de O rato no muro são abstrações e generalizações dos indivíduos que passaram por esses 

tempos e testemunharam as trevas. E a força expressiva das falas indica ora a voz lírica que 

sobreviveu a cada tempo, ora a chamada de atenção para as forças repressivas. 
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O absurdo de Ionesco e Hilda Hilst 

Anatol Rosenfeld, no ensaio “Hilda Hilst: poeta, narradora, dramaturga” (1970), 

confere a inclinação da obra dramática hilstiana mais a Eugène Ionesco e Samuel Beckett que 

a Bertold Brecht, cuja linha política de teatro épico suscitava maior atenção do teatro 

brasileiro dos anos de 1950 a 1980. 

A expressão “teatro do absurdo” foi cunhada por Martin Esslin (1918-2002) para se 

referir às obras teatrais produzidas pós-Segunda Guerra Mundial e se referem ao estado de 

solidão, desolação e ausência de comunicação do ser humano na modernidade, através de 

traços estilísticos denominados de “anti-teatro”. Partindo da obra de Camus (1913-1960) O 

mito de Sísifo: ensaio sobre o absurdo (1942), o teórico afirma que o senso de angústia 

metafísica das condições humanas é o tema geral abordado pelos autores do teatro do absurdo 

(ESSLIN, 1968, p. 23-24) O teórico inglês elencou como constituidores do teatro do absurdo 

os dramaturgos Eugène Ionesco (1909-1994), nascido na Romênia, mas radicado na França, o 

irlandês Samuel Beckett (1906-1989), o russo Arthur Adamov (1908-1970), o inglês Harold 

Pinter (1930-1970) e o espanhol Fernando Arrabal (1932), entre outros. 

O anti-teatro a que se refere Ionesco consiste em uma reação ao teatro burguês que se 

estabeleceu na Europa, sobretudo na França, desde o século XVIII. Tratava-se de um teatro 

que claramente sobrepunha a nova classe ascendente, colocando cidadãos comuns da 

burguesia na ação dramática, revelando seu próprios princípios morais. A carga psicológica 

do teatro burguês surgiu para compensar a nobreza dos heróis aristocratas. E esse teatro notou 

na arte dramática uma arma de luta social e justiça, reconhecendo o ser humano como fruto do 

meio (HAUSER, 1994, p. 584). O protesto de Ionesco é resultado de um tempo em que não se 

acredita mais em ideais libertários e em lutas sociais, uma vez que o ser humano não quer 

estar na história, que até então só produzia desolação e desesperança. 

São marcos do teatro do absurdo as peças A cantora careca e A lição, de Ionesco, 

estreadas em 1950 e Esperando Godot (1953), de Samuel Beckett. O que se pode dizer sobre 

elementos do absurdo dessas peças é que elas não apresentam um enredo claramente 

constituído, estrutura-se em situações de circularidade, as personagens são desprovidas de 

delineamento psicológico e os acontecimentos são insólitos. Para Patrice Pavis (1999, p. 2), 

em Dicionário de teatro, a forma predileta da dramaturgia absurda é uma peça sem intriga 
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nem personagens claramente definidas, e o acaso e a invenção reinam na peça como senhores 

absolutos. 

Patriz Pavis (1997, p. 2), categoriza três estratégias do absurdo. A primeira seria o 

absurdo niilista, em que não há como extrair informação sobre a visão de mundo e as 

implicações filosóficas do texto e da representação. Nessa estratégia, o autor enquadra 

Ionesco e Hildescheimer. Já no absurdo como princípio estrutural para refletir o caos 

universal, a desintegração da linguagem e a ausência de imagem harmoniosa da humanidade, 

Pavis elege Beckett, Adamov e Calaferte. No absurdo satírico, há descrição do mundo de 

alguma maneira realista na formulação da intriga e utilizam essa estratégia os autores 

Dürrenmatt, Frisch, Grass e Havel. 

Com base nas afirmações de Ionesco descritas anteriormente e na leitura das peças de 

Hilda Hilst, o absurdo estrutural também seria uma estratégia de A cantora careca e O rato no 

muro. 

A ausência de densidade subjetiva e de memória das personagens é um elemento 

encontrado nas duas peças. São personagens destituídas de lembranças, de qualquer registro 

em sua história afetiva. O Sr. e a Sra. Smith, de A cantora careca embora sejam casados, não 

se reconhecem como casal em uma cena cômica de buscarem em sua memória rarefeita o 

ponto de encontro de suas vidas. As irmãs do convento de O rato no muro também procuram 

resgatar algo que fizesse sentido em suas vidas antes de estarem enclausuradas. Sobre a 

separação entre a vida e o mundo, Camus assevera:  

 

Num universo subitamente privado de luzes ou ilusões, o homem se sente 

um estrangeiro. Esse auxílio não tem saída, pois é destituído das lembranças 

de uma pátria distante ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio 

entre o homem e sua vida, entre o ator e seu cenário, é que é propriamente o 

sentido da absurdidade (CAMUS, Arquivo digital, p. 2). 

 

Hegel (1995), em “Filosofia do Espírito”, no Livro III da Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas, desenvolve a ideia da subjetividade, quando expõe a ideia do espírito que se 

reconhecendo como sujeito de si, percorrendo os processos da “alma natural”, da “consciência 

de si” do “espírito livre”. A liberdade seria o resultado do processo de desenvolvimento e 

reconhecimento. Uma vez livre, o ser desenvolve suas potências, que se manifestam 

individualmente no sujeito em sua totalidade. 
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No primeiro livro de Cursos de estética (2001, p. 242), ao discorrer sobre a 

constituição do caráter, Hegel diz que ele manifesta sua totalidade na “rica robustez da 

subjetividade que se recolhe em si mesma”. E assim, considera três aspectos do caráter: 

enquanto individualidade total, totalidade particular e determinada e unidade consigo mesmo. 

Segundo o filósofo, um caráter autêntico age a partir de si mesmo, não permitindo que um 

estranho projete nele suas representações e tome decisões por ele. 

Na estrutura de incomunicabilidade das personagens de A cantora careca e O rato no 

muro, essa emancipação do sujeito, discorrida anteriormente, está desgastada. Seja por se 

tratar de sujeitos que passam pela experiência de nulidade diante de um tempo sem produção 

de memória, seja por imposição totalitária movida por poderes superiores. 

O tempo é outro elemento notável em ambas as peças. O relógio, que inutilmente bate 

horas ilógicas em A cantora careca, está também nas vozes das personagens hilstianas, cujas 

culpas atravessam os tempos. Assim como não tem memória, essas personagens não estão 

interessadas em deixar registros no processo evolutivo da humanidade nem promover atos 

históricos. Perdem-se no presente sabendo que o eterno existe, mas não está preocupado com 

ele, conforme aponta Camus. 

Dentro da irrelevância do tempo, a vivência de fatos circulares se torna inevitável. A 

circularidade estrutural das peças reflete ideia de que não há mudanças, o que há é a vivência 

rasteira do mesmo modo de antes. Essa circularidade se dá no fato de a cena inicial ser igual à 

cena final das duas peças. Com a diferença de que em O rato no muro, a Irmã H tenta 

promover alguma mudança, mas não consegue.  

A vivência superficial transforma em extraordinário situações banais. Nas duas peças 

em questão, a figura do rato no muro e o ato de amarrar os sapatos são vistos como algo fora 

de comum. Camus observa que “No mundo absurdo, o valor de uma noção ou de uma vida se 

mede com sua infecundidade” (CAMUS, Arquivo digital, p. 27). Isto pode significar que não 

há nada de importante a se fazer. O Bombeiro, de A cantora careca, por exemplo, vive 

procurando minúsculas chamas nas casas das pessoas enquanto conta anedotas, porque não há 

nada para ele fazer. As peças não possuem um núcleo fabular que consta a evolução de uma 

história, com conflitos ou reviravoltas. São cenas estáticas em que as personagens estão 

ligadas a situações sem importância. Em O rato no muro ainda se tem a Irmã H que luta entre 

as outras irmãs para sair da inércia que vivem, mas ela não obtém êxito. 
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Embora haja convergências entre as peças, há um fator que diferencia 

fundamentalmente as peças em questão e que refletem o lugar e a abordagem dos dois 

autores. Ionesco discute a questão humana de seu tempo a partir da comédia e Hilda Hilst, do 

herói redentor, porém fracassado e às vezes trágico. Entretanto, Ionesco chama sua peça de 

“uma tragédia da linguagem”, usando o riso como ferramenta para expressão da 

incomunicabilidade. Ionesco adota o castigo do riso, enquanto Hilst sublima a inação pelo 

lírico e pelo simbólico. Além disso, o espaço hilstiano é de opressão, hostilidade e clausura e 

o espaço de Ionesco é alienado e burguês. 

 

Considerações finais 

Em busca de maior compreensão sobre as configurações estéticas que subjazem a obra 

de Hilda Hilst, procuramos estabelecer relações entre sua obra com os pressupostos teóricos 

do espírito existencialista que envolveu dramaturgos europeus dos anos 1950 e 1960. 

Chamada de teatro do absurdo – termo refutado pelo próprio Ionesco – a produção teatral que 

se ocupou artistas como Ionesco Beckett, Adamov, Genet, Arrabal mantinham traços comuns 

que exploravam o espírito pessimista diante da existência humana pós-guerra. A subjetividade 

rasteira das personagens traduz a ausência de perspectiva futura aspirada na época e que até os 

dias atuais influenciam as artes chamadas “contemporâneas”. 

 A incomunicabilidade e a falta de experiência afetiva das personagens geram 

ações que não se desenvolvem, justificadas tanto pela descrença no tempo quanto pela 

imbecilidade nascida da ausência de relações sociais. Em Hilda Hilst, ainda há a figura de um 

herói que tenta resgatar o tempo e o ser humano, mas que sempre fracassa. Em Ionesco, a 

inatividade das relações humanas é total.  

 

Referências 

ARISTÓTELES. A poética clássica. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 1997. 

CAMUS, Albert. O mito de Sísifo: ensaio sobre o absurdo. Trad. Mauro Gama. Disponível 

em: <http://minhateca.com.br/ccezar78/Documentos/livros/autores/A/Albert+Camus/Albert+ 

Camus+-+O+Mito+de+S*c3*adsifo+Ensaio+Sobre+o+Absurdo,48181780.pdf>. Acesso em: 

02 fev. 2015. 

 

ESSLIN, Martin. The theater of absurd. London: Pelican Books, 1968. 

 

http://minhateca.com.br/ccezar78/Documentos/livros/autores/A/Albert+Camus/Albert


 

 
 

 264 

HAUSER, Arnold. As origens do drama doméstico. In:_____.  História social da arte e da 

literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 580-596. 

HEGEL, G. W. F. Curso de Estética I, 2. ed. São Paulo: Edusp, 2001. 

_____. Enciclopédia das Ciências Filosóficas, III, A Filosofia do Espírito. Trad. bras. Paulo 

Meneses e José Machado. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 

HILST, Hilda. Teatro completo. São Paulo: Globo, 2008. 

IONESCO, Eugène. A cantora careca. Trad. Dirce Waltrick do Amarante. Jornal Qorpus 

Edição nº 10, de 29/09/2013. Disponível em: <http://qorpus.paginas.ufsc.br/teatro-na-

praia/edicao-n-010/a-cantora-careca-eugene-ionesco/ >. Acesso em: 02 fev. 2015. 

MARIA, Cleusa. A verdade estrema de Hilda. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 set. 1982.  

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Trad. J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: 

Perspectiva, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qorpus.paginas.ufsc.br/teatro-na-praia/edicao-n-010/a-cantora-careca-eugene-ionesco/
http://qorpus.paginas.ufsc.br/teatro-na-praia/edicao-n-010/a-cantora-careca-eugene-ionesco/


 

 
 

 265 

O GÊNERO FANTÁSTICO NA POESIA MEDIEVAL: DA DIVINA COMÉDIA DE 

DANTE AO TESTAMENTO DE FRANÇOIS VILLON 
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Resumo: Este trabalho compara duas composições que, pertencentes a tradições literárias 

distintas, podem ser consideradas como representantes do gênero fantástico na poesia 

medieval, entendido como a imitação de personagens mortas, segundo o procedimento 

chamado de ―eidolopopeia‖ pelos Exercício de Retórica de Prisciano. Na Divina Comédia, 

enquanto a personagem de Dante viaja pelo além, o poeta narra a sua viagem no presente da 

enunciação; essa dupla perspectiva permite ao poeta mostrar a relação de causalidade 

existente entre as ações no presente e o destino das almas na eternidade. No Testamento, o 

simulacro da personagem do testador assume a perspectiva do além sobre o mundo temporal 

para narrar retrospectivamente a sua própria vida antes da morte. Assim, tanto a Divina 

Comédia de Dante Alighieri (1265-1321) quanto o Testamento de François Villon (1431-?) 

visam produzir a emergência da eternidade no presente, segundo a cosmologia cristã do 

mundo temporal como um simulacro.  

PALAVRAS-CHAVE: Gênero fantástico; Divina Comédia; Testamento. 

 

Introdução 

No livro de ensaios The Spirit of Romance (1910), Pound dedica um ensaio à poesia de 

François Villon, intitulado Montcorbier, alias Villon. Esse ensaio foi um dos principais 

responsáveis pela divulgação das obras de Villon fora da França. Traduzido em português 

para a coletânea de ensaios de Ezra Pound A Arte da Poesia, esse ensaio foi o primeiro texto 

crítico sobre o poeta francês publicado em língua portuguesa. A descoberta de Villon pelos 

tradutores brasileiros foi consideravelmente influenciada pela divulgação do trabalho de 

Pound a partir de meados dos anos 50.  

Depois de Dante Alighieri, François Villon é dos raros poetas medievais que 

despertaram maior interesse dos tradutores brasileiros – todos eles importantes poetas da 

língua. Independentemente das traduções de baladas esparsas, as traduções brasileiras da obra 

de Villon por Péricles Eugênio da Silva Ramos, Afonso Félix de Sousa e Sebastião Uchoa 

Leite datam todas dos últimos 25 anos. As primeiras traduções brasileiras de Dante foram 

realizadas em meados do séc. XIX, à época do casamento de Dom Pedro II com a princesa 

italiana Teresa Cristina. 

A comparação entre dois poetas tão distintos pode ser contra-intuitiva, mas ela não é 

original. O primeiro autor a fazê-lo foi o próprio Ezra Pound no ensaio citado. Aliás, o poeta 
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norte-americano explora ao longo de todo o ensaio o contraste crítico entre François Villon e 

Dante Alighieri. Assim, Pound aproxima os dois poetas apenas para melhor poder contrastá-

los entre si. E apesar de toda a sua admiração pelo mestre do estilo novo italiano, o poeta 

norte-americano não esconde a sua admiração pelo vagabundo francês: 

 

A analogia na literatura é naturalmente inexata; entretanto, Dante procurou 

pendurar o seu canto no absoluto – o centro e a fonte da luz; desde Dante, a 

arte tem sido em sua grande maioria construída do chão (...) Villon está 

jogado na sarjeta, conhecendo a vida não muito acima dela (POUND, 1910, 

p. 188; trad. nossa). 

 

Essa imagem inicial é amplificada ao longo de todo o ensaio como, por exemplo, ao 

afirmar que Dante vive na imaginação, enquanto que Villon seria totalmente destituído de 

imaginação, escrevendo apenas o que vê. Pound pinta o retrato de Villon como o único autor 

da história literária ―sem ilusões‖ (désillusionnés), isto é, indiferente à mitologia do ―artista 

nobre‖. Villon é apresentado como um poeta ―sincero‖, mas a sinceridade não se refere à 

―expressão sincera‖ de sua experiência vivida, mas, pelo contrário, à ―precisão verbal‖.  

Em poesia, a sinceridade seria resultado da técnica poética desenvolvida por um autor 

para produzir a inconfundível ―energia‖ dos seus versos. Nesse sentido, a ―falta de 

imaginação‖ de Villon é um elogio da sua precisão verbal que não o deixa se levar por vagos 

devaneios. Sem jamais perder de vista a realidade tratada, Villon a transmite por meio de sua 

verve direta e sem polimento. Assim, o seu contraste crítico visa destacar o ―desajustamento‖ 

da poesia de Villon em relação à harmonia entre ―a palavra e o som‖ da lírica de Dante.  

Sem deixar de reconhecer todas as diferenças existentes entre os dois poetas, os seus 

dois poemas longos, A Divina Comédia de Dante Alighieri e O Testamento de François 

Villon, pertencem ao mesmo gênero poético. Nesta apresentação, pretendemos mostrar que as 

suas respectivas obras-primas são composições fantásticas, segundo a concepção dada ao 

gênero na poesia medieval. Mas antes de passarmos à análise dos dois poemas, é preciso 

definir os contornos gerais do gênero fantástico na época. 

 

O gênero fantástico na Idade Média 

Para compreender o gênero fantástico na baixa Idade Média, é preciso estudar as artes 

poéticas que, compostas em latim nos sécs. XII e XIII, ensinavam a invenção das letras. 
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Fortemente inspiradas nas retóricas antigas, essas artes poéticas distinguem duas espécies de 

narração poética: aquela baseada em ações e aquela baseada em personagens. Cada uma 

dessas duas espécies é retirada de uma fonte distinta: a primeira é baseada na doutrina das 

espécies de narração da Retórica a Herênio e a segunda nos tipos de personagem dos 

Exercícios de Retórica. 

Segundo a doutrina das espécies de narração da Retórica a Herênio (ANÔNIMO, 

2003: 12), a narração baseada em ações se divide em três subespécies: a história, o argumento 

e a fábula. A história narra as ações realmente acontecidas, mas em época distante, como 

acontece na epopeia; o argumento narra a ação que, embora fictícia, é verossímil, pois poderia 

ter acontecido, como acontece na comédia; e a fábula narra ações que não são nem 

verdadeiras, nem verossímeis, mas imaginárias, como acontece na tragédia. 

Os Exercícios de retórica de Prisciano são um dos mais utilizados pelos clérigos 

medievais. Eles prevêem três tipos distintos de narração baseada em personagens: a 

―ethopopeia‖, a ―eidolopopeia‖ e a ―prosopopeia‖. Na ethopopeia, a enunciação se investe da 

personagem de uma ―pessoa real‖ em nome da qual fala em primeira pessoa. Na 

eidolopopeia, atribuem-se palavras à personagem de uma pessoa morta. Na prosopopeia, 

imaginam-se as palavras ditas por uma coisa existente – alegorias de coisas abstratas.  

Os Exercícios de Prisciano são uma tradução dos Exercícios de Hermógenes, mas ele 

modifica os exemplos gregos por autores latinos e, em particular, por Cícero. A ethopopeia é 

muito comum, sendo usada sempre que personagens falarem em discurso direto. Como 

exemplo de prosopopeia, ele cita as Invectivas de Cícero, nas quais o orador confere palavras 

à Pátria e à República. Esse recurso foi explorado pela poesia alegórica medieval, como o 

Romance da Rosa de Guillaume de Lorris e Jean de Meun. Como exemplo de eidolopopeia, 

Prisciano cita o Pro Caelio de Cícero: ―Est praeterea simulacri factio, quam Graeci 

eidólopoiían dicunt, quando mortuis verba dantur, quod facit Cicero pro Caelio, verba dans 

Appio Caeco contra Clodiam‖
33

 (PRISCIANO, 1863, p. 558; trad. nossa). 

Da maneira como é apresentada nos Exercícios de retórica, a personificação de um 

Morto não passa um recurso extremamente patético e visa a despertar a piedade do público. 

                                                           
33

 Além disso, consiste em um simulacro, que os gregos chamam de ―eidolopopeia‖, conferir palavras aos 

mortos, o que Cícero faz no seu discurso ―Em defesa de Caelius Rufus‖ [Pro Caelio], onde ele atribui palavras a 

Appio Caeco contra Claudia (trad. nossa). 



 

 
 

 268 

Mas os poetas utilizaram esse recurso para compor poemas fantásticos desde o canto XI da 

Odisseia de Homero, que pode ser considerado a primeira composição fantástica da literatura 

Ocidental. Depois de realizar um ritual de invocação dos mortos, Ulisses dialoga com a 

sombra de heróis e heroínas no Hades e testemunha os eternos tormentos de Sísifo, Narciso, 

etc.  

Esse tipo de representação também foi utilizado por composições cômicas na 

antiguidade, como acontece com diversos diálogos do filósofo helenístico Luciano de 

Samósata. Um dos mais célebres são os Diálogos dos mortos, que narra os diálogos ocorridos 

no Hades entre a personagem do filósofo cínico Diógenes e as almas de personagens mortos, 

como heróis, filósofos, tiranos, etc. Pelo seu completo simulacro, as comédias filosóficas de 

Luciano também podem ser consideradas como composições fantásticas. 

Na Idade Média, o gênero fantástico ganhou uma gigantesca importância. A 

preocupação cristã com o destino da alma humana depois da morte explica a supremacia que 

o tema da morte adquiriu sobre todos os demais. Exemplo disso é o desenvolvimento a partir 

do séc. XII de diversos gêneros especializados no tema como, por exemplo, os Testamentos e 

os Versos da Morte. Esses gêneros estavam unicamente preocupados em dramatizar a 

transitoriedade dos bens temporais, segundo o lugar comum ―vou morrer‖ (vado mori).  

Mas esses gêneros não são necessariamente fantásticos, pois o que caracteriza o 

gênero não é o tema da morte mas, como foi visto, a representação de personagens mortas. 

Por outro lado, a representação cada vez mais frequente desse tipo de personagem só pode ser 

compreendida a partir do monopólio adquirido pela religião cristã sobre o tema da morte. A 

representação de personagens mortas pela poesia medieval é, assim, um procedimento 

ficcional próprio do gênero fantástico, segundo a concepção platônica de ―representação 

fantástica‖. 

Como Platão afirma no Sofista (235-236c), o fantástico é o outro modo de 

representação, além do icástico, proporcional ao modelo. Na representação icástica, procura-

se representar o mais precisamente possível as proporções de largura, comprimento, 

profundidade, etc. do modelo. Já a representação fantástica distorce as proporções verossímeis 

para que, quando visto à distância, a representação fantástica pareça proporcional, embora 

esteja distorcida se apreciada de perto. A seguir, pretende-se analisar o uso específico que os 
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poetas Dante Alighieri e François Villon fizeram do gênero fantástico em suas mais 

importantes composições poéticas. 

 

A Divina Comédia de Dante Alighieri  

Na Divina Comédia, o poeta narra a sua viagem ascendente pelas três partes em que é 

dividido o além, segundo a cosmologia cristã da baixa Idade Média. Ele vai do Inferno até o 

Paraíso, passando pelo Purgatório e, no interior de cada uma dessas partes do além, ele 

atravessa diversas províncias. No Inferno e no Purgatório, a personagem é guiada pela alma 

de Virgílio e no Paraíso pela alma da sua amada Beatriz. Durante a viagem, ele encontra a 

alma imperecível dos habitantes de cada umas das províncias do além.  

Ao mesmo tempo em que o poeta realiza no presente da enunciação a sua narrativa, 

são situados na eternidade os eventos narrados, dos quais ele participa como personagem. 

Assim, o poeta é simultaneamente personagem da própria ação e essa ambiguidade atravessa 

toda a Divina Comédia: enquanto poeta, ele narra a ação no presente da enunciação, mas 

enquanto personagem, ele se situa no além. Como afirma João Adolfo Hansen (DANTE, 

2012, p. 50), há uma coordenação entre dizer e fazer, já que a narração da longa ascese 

realizada por Dante justifica a descrição do que está desde sempre previsto na Eternidade.  

Mas essa dupla perspectiva não passa de um efeito poético produzido pela ficção 

fantástica que, como o relato da viagem realizada pelo poeta, produz uma inversão da situação 

de enunciação. A ficção fantástica é apresentada como uma narrativa verossímil dos efeitos 

produzidos pela justiça divina sobre as almas depois da morte. Portanto, a narração da longa 

ascese realizada por Dante na Divina Comédia só é possível porque, tendo voltado ao ponto 

de partida, o poeta é capaz de oferecer um comentário sobre o mundo terreno da perspectiva 

do além. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a ação evolui no além, ela não perde jamais a 

sua relação de causalidade com o mundo terreno. Essa relação de causalidade é definida pela 

teoria do contrapasso, que é utilizada por Singleton para interpretar os castigos sofridos pelas 

almas encontradas por Dante. No Inferno e no Purgatório, os castigos aos pecados cometidos 

em vida são punidos segundo a lei de Talião. O contrapasso é, assim, o castigo simétrico ao 

pecado cometido em vida, como afirma a personagem de Bertrand de Born no Canto XXVIII 

do Inferno: 
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Perch‘io parti‘ cosí giunte persone, 

Partito porto io mio cerebro, lasso! 

Dal suo principio ch‘è in questo troncone 

Cosí s‘osserva in me lo contrapasso. 

(DANTE, 1926, p. 230).  

 

Da mesma forma que Bertrand de Born fomentou guerras e dividiu o reino em vida, 

depois da morte a sua cabeça foi separada do tronco: ―Minha cabeça do tronco tenho 

separada, tal qual pai e filho separei – castigo que se iguala à crueza do pecado‖ (DANTE, 

1993, p. 104; trad. Hernâni Donato). Assim, a Divina Comédia opera em duas perspectivas 

que não são opostas, mas complementares: enquanto a personagem viaja pelo além, o poeta 

narra a sua viagem no presente da enunciação. Essa dupla perspectiva permite ao poeta 

mostrar a relação de causalidade existente entre as ações no presente e o destino das almas na 

eternidade, segundo a teoria do contrapasso. 

 

O Testamento de François Villon 

Da mesma forma que a Divina Comédia, o Testamento de François Villon é um 

gênero fantástico. Porém, ele não é um poema lírico, mas um poema dramático, pois, 

destinado a ser representado por um ator, ele constitui um monólogo dramático. No gênero do 

monólogo dramático, o discurso por uma personagem era encenado por um ator munido de 

diversos recursos da arte teatral, como a dicção, a expressão, o gesto, a mímica, o figurino, 

etc. Na representação dramática dos testamentos, o ator vestia a máscara da personagem de 

François Villon.  

Ao abrir um testamento, está-se diante das palavras de um morto, pois um testamento 

só passa a ter validade jurídica depois da morte de seu autor. Mais do que qualquer outro 

testamento poético da época, os dois testamentos de Villon imitam a estrutura e as fórmulas 

jurídicas de testamentos reais da época. A repetida insistência na forma testamentária visa a 

produzir a verossimilhança em sua suposta validade jurídica. Segundo a ficção testamentária, 

o autor das palavras pronunciadas nos testamentos já está morto.  

Assim, a máscara do testador morto é vestida por um ator no ato da representação do 

Testamento. O ator assume a personagem do testador para ―representar‖ (no sentido jurídico e 

dramático do termo) as palavras deixadas por escrito pelo autor morto. Narrando os dois 
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testamentos em primeira pessoa, o ator assume a personagem de François Villon para 

enunciar no presente as palavras do testador morto. Portanto, a ―representação‖ estava 

fundada na imitação pelo ator da personagem de um morto, segundo o recurso da 

eidolopopeia. 

O agenciamento dramático da composição pressupõe que, com a morte recente do 

testador, as suas palavras são lidas pelo ator que personifica o testador morto. Mas a situação 

de enunciação dos testamentos representa a personagem no ato de escrever as composições, 

conferindo à enunciação pelo ator das palavras deixadas por escrito pelo autor a ―aparência‖ 

de um discurso enunciado pelo próprio François Villon – no corpo morto, viva a alma. O ator 

vestindo a máscara do testador, parece enunciar o discurso da alma do autor morto já 

renascida.  

No final do Testamento, François Villon compõe um epitáfio para ser gravado sobre a 

sua própria lápide, oferecendo um retrato do testador morto. O Epitáfio apresenta o testador 

na pose do amante morto de amor (VILLON, 2004: 192), segundo o lugar comum da lírica 

amorosa da época. Como a última mensagem deixada por escrito para os vivos, o Epitáfio 

metaforiza o sentido do testamento: como um epitáfio ampliado, o testamento eterniza a pose 

final do seu autor antes da morte, como se as suas palavras tivessem sido escritas sobre a 

pedra. Essa pose irônica de amante mártir é retomada na Balada de conclusão do Testamento: 

 

Icy se clost le testament 

Et finist du povre Villon. 

Venez a son enterrement, 

Quant vous orrez le carrillon 

Vestuz rouge com vermeillon, 

Car en amours mourut martir: 

Ce jura il sur son coullon 

Quant de ce monde voult partir.
34

 

(VILLON, 2004, p. 200) 

  

O poeta não utiliza mais a máscara da personagem de Villon, mas se refere em terceira 

pessoa ao testador morto. Assim como no Epitáfio, nessa balada o ator não coincide mais com 

a personagem do testador enunciando o seu testamento em primeira pessoa. O ator apresenta 

                                                           
34

 ―Aqui se encerra o testamento/ Pelo pobre Villon deixado/ Vinde ao enterro quando lento/ Ouvirdes do sino o 

dobrado/ Com roupa em vivo avermelhado/ Que ele é mártir de amor profundo/ Sobre o colhão tal foi jurado/ 

Quando quis partir deste mundo‖ (VILLON, 1987, p. 166; Trad. Afonso Felix de Sousa). 
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em terceira pessoa o testador morto, novamente identificado ao amante mártir da lírica 

amorosa da época. Há no Epitáfio e na Balada de conclusão do Testamento uma separação 

entre o ator da representação e a personagem de Villon. Ao retirar a máscara da personagem 

do testador, o ator finalmente se assume como tal.  

Portanto, a Balada de conclusão constitui o clímax desse distanciamento, já que a 

narração da morte do testador coincide com o rompimento definitivo da verossimilhança 

dramática. O final do poema nos remete novamente ao início, pois nós percebemos que os 

testamentos só poderiam ter sido lidos depois da morte testador. A narração da sua morte pelo 

ator é uma espécie de catarse cômica: assumindo a primeira pessoa da enunciação, o ator 

separa inteiramente o testador do seu testamento, que só permanecem unidos por causa da 

escrita testamentária. 

Como se as palavras enunciadas pelo ator proviessem do além, a representação dos 

testamentos de Villon situam o presente da enunciação na eternidade. Assim, o simulacro da 

personagem do testador assume no Testamento a perspectiva do além sobre o mundo temporal 

para narrar retrospectivamente a sua própria vida antes da morte. Assim, tanto a Divina 

Comédia de Dante Alighieri (1265-1321) quanto o Testamento de François Villon (1431-?) 

visam produzir a emergência da eternidade no presente, segundo a cosmologia cristã do 

mundo temporal como um simulacro.   
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O DIALOGISMO EM UMA AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

A LEITURA DE UM CONTO DE FLANNERY O’ CONNOR 

 

Danilo Neves PEREIRA 

Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo: O presente artigo é um estudo de caso que tenta conectar as teorias de Bakhtin ao 

contexto de sala de aula de língua estrangeira através da análise de uma aula sobre o conto A 

good man is hard to find da escritora americana Flannery O‘ Connor. Partindo dos construtos 

teóricos bakhtinianos sobre o dialogismo, o sujeito e as vozes sociais no discurso é possível 

entender a sala de aula de língua estrangeira como um local de constante diálogo entre a voz 

do outro falante da língua alvo e os aprendizes de inglês através de contatos interculturais. 

Este trabalho, portanto, analisa as relações dialógicas entravadas pelos participantes deste 

estudo com um texto literário de Flannery O‘Connor e a cultura norte-americana ali 

representada, ou seja, a cultura do sul dos Estados Unidos. Para este estudo de caso, foram 

utilizadas quatro ferramentas de pesquisa: um questionário inicial, as gravações das interações 

entre os alunos, uma imagem fotografada após atividade de brainstorm, e uma redação 

produzida pelos alunos depois da discussão sobre o conto. Concluindo, este trabalho apresenta 

os resultados da análise dos dados coletados assim como aponta a importância dos textos 

literários na formação cultural do falante de língua inglesa.  

PALAVRAS-CHAVE: Bakhtin; Dialogismo; Linguística aplicada. 

 

Introdução 

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin foi uma importante figura do século XIX cujas teorias 

sobre o discurso e o sujeito influenciaram muitas áreas do conhecimento, tais como a 

literatura, a análise do discurso, a filosofia da linguagem e inclusive a linguística aplicada. 

Bakhtin, nascido em 16 de novembro de 1895 em Orel, no sul de Moscou, se juntaria mais 

tarde a um círculo de amigos, entre os quais estavam Valentin Nikolaévitch Voloshinov e 

Pável Nikolaévitch Medvedev, que formariam o Círculo de Bahktin. Juntos, o círculo trouxe 

insights relevantes sobre a linguagem, os quais mais tarde seriam apropriados para entender 

diversos contextos relacionados ao uso da língua, inclusive o da sala de aula de língua 

estrangeira. 

Ainda sobre o Círculo de Bakhtin, é importante frisar que, devido aos entraves do 

tempo e a falta de registros, muitas obras dos membros do círculo foram atribuídas a um 

―possível‖ autor, na maioria dos casos Bahktin. No entanto, o que mais importa para o 

linguista moderno e em particularmente para este trabalho, são os construtos teóricos 

espalhados pelas obras do círculo e não a autoria dos construtos.  
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De acordo com Fiorin (2008, p. 17), ―há três eixos básicos do pensamento 

bakhtiniano: unicidade do ser e do evento; relação eu/outro; e a dimensão axiológica‖ Esta 

pesquisa se baseia nos dois primeiros eixos mencionados por Fiorin, ou seja, este trabalho 

tenta entender a relação de alteridade do sujeito num contexto em que alunos brasileiros de 

inglês, dotados de sua cultura 1, se posicionam como sujeitos em oposição à alteridade de um 

texto escrito em língua estrangeira, ou seja, na cultura 2. 

Esta pesquisa se trata de um estudo de caso realizado no primeiro semestre de 2014 

numa turma de nível intermediário de inglês (Inglês 8) no centro de idiomas da Universidade 

Federal de Goiás (UFG).  Os seis participantes desta pesquisa leram o texto ―A goodman is 

hard to find‖ e, mais tarde, participaram de uma aula sobre o conto onde suas percepções 

sobre a cultura americana se encontraram com aquela apresentada no conto, criando assim 

uma terceira percepção mais crítica que as anteriores.  

Portanto, o procuramos estabelecer uma ponte entre a teoria de Bahktin e a linguística 

aplicada, ilustrando-a com os dados obtidos pelo estudo de caso feito no Centro de Línguas da 

UFG. 

 

Referencial teórico e metodológico 

O sujeito bakhtiniano  

O sujeito bakhtiniano é, de acordo com Teixeira (2006), um construto teórico que, 

assim como as outras teorias de Bakhtin, tem sido apropriado por várias correntes teóricas e, 

portanto, tem sido (re) significado e interpretado de várias formas. É fato que Bahktin não 

escreveu nenhuma teoria explicita sobre o sujeito e que, portanto, sua teoria sobre o sujeito 

pode ser aplicada em vários tipos de estudos diferentes sob diversos pontos de vista. 

Alguns autores veem Bakhtin como um pensador Marxista, como Rajagopalan (2001, 

p. 32 apud TEIXEIRA, 2006), o que implica em ver o sujeito bakhtiniano como uma ―unidade 

coletiva chamada classe social‖. De acordo com estes autores, o sujeito bakhtiniano não 

possui agência, sendo apenas uma marionete do contexto em qual está inserido e das vozes 

sociais que constituem o seu discurso.  

Outros autores, como Geraldi em seu texto ―Sobre a questão do sujeito‖, (2010. p. 

273- 292), apontam que o sujeito bakhtiniano é constituído ―(...) no diálogo travado na leitura 
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(...)‖ e que ―(...) o autor se faz falante e se faz mudo nas muitas palavras cujos fios de 

significação reconhecidos são reorientados segundo diferentes direções impostas pelas contra 

palavras da leitura‖. Ou seja, Geraldi vê o sujeito bakhtiniano como um sujeito que se 

estabelece na sua interdiscursividade. Em seu texto ―Sobre a questão do sujeito‖, Geraldi 

aponta ainda que o sujeito de Bakhtin é um sujeito: (1) responsável, (2) consciente, (3) 

respondente e (4) datado.  

Este trabalho entende os participantes desta pesquisa como sujeitos estabelecidos na 

sua interdiscursividade, ou seja, como sujeitos que dependem do outro para se concretizar, 

mas que, apesar de serem datados e perpassados por vozes sociais, são seres responsáveis, 

conscientes e respondentes aos enunciados com quem dialogam. Assim como define Pires e 

Sobral (2013), entendemos os alunos de língua estrangeira como ―eventos no mundo, 

inscrições de ser e de sentido no mundo. (...) um mundo concreto-transfigurado‖. Os 

participantes desta pesquisa são compreendidos como seres historicamente e socialmente 

constituídos, mas que são responsáveis pela sua subjetividade em face da relação 

interdiscursiva com o outro. 

 

A relação dialógica e Bakhtin 

A teoria de Bahktin gira em torno da sua concepção de dialogismo, que ora é chamado 

por interdiscursividade e outrora é chamado de heteroglossia dialogizada. De acordo com 

Faraco (2009), o dialogismo não se resume ao uso coloquial da palavra ―diálogo‖. 

Dialogismo, de acordo com Bahktin, vai além da conversação, ele ―vai caracterizar as 

relações dialógicas como relações de sentido que se estabelecem entre enunciados, tendo 

como referência o todo da interação verbal e não apenas o evento da interação face a face‖ (p 

65) e, ao contrário do uso comum da palavra diálogo, dialogismo não pressupõe 

necessariamente uma relação harmônica, cujo objetivo final seja um consenso. 

O conceito de Diálogo de Bakhtin, por ser rico e privilegiar o papel da interação entre 

os sujeitos, se relaciona com outros autores sócio interacionistas, como Vygostky, cujas 

teorias têm sido aplicadas no contexto de sala de aula de línguas estrangeiras. Vygostky 

entende que o aprendizado, assim como o desenvolvimento das subjetividades, acontece na 
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interação entre o eu e o outro. Neste caso, o papel da interdiscursividade
35

 na aprendizagem 

acontece na interação entre o ―eu‖ e o ―outro‖ quando o ―eu‖ ajuda o outro a chegar num 

nível de conhecimento acima daquele que o ―outro‖ se encontra (a teoria da ZDP- Zona de 

Desenvolvimento Proximal)  (GIBBONS, P.; HAMMOND, J. 2005, p. 8).  

Entende-se que o aluno de uma língua estrangeira está em constante diálogo com o 

―outro‖ falante da língua estrangeira, seja este outro o professor, o livro didático, ou outros 

usuários da língua estrangeira. Nesta pesquisa, o dialogismo é entendido na relação dos alunos 

e o texto de Flannery O‘ Connor (1983). O outro, neste estudo para os participantes da 

pesquisa, é multifacetado; se caracterizando pela cultura americana do século XX, a cultura 

americana do sul dos Estados Unidos, e a escritora que critica veemente a falsidade humana.  

 

Bahktin e a luta das vozes sociais 

Bakhtin acreditava que o discurso era, essencialmente, dialógico. Isso porque, de 

acordo com suas obras, o enunciador sempre estabelece uma relação interdiscursiva com um 

outro e que, logo, na sua própria voz, estariam então presentes ecos das vozes de outros 

enunciados com os quais o enunciador havia dialogado anteriormente. Esses ―ecos‖ de outros 

discursos foram chamados por Bakhtin de vozes sociais. 

Reconhecendo o fato de que a luta de classes se relaciona diretamente com as vozes 

sociais no âmbito discursivo, Voloshinov ―estabelece, explicitamente, uma vinculação estreita 

entre as classes sócias e a estratificação sócio axiológica da linguagem, descrevendo esta 

como decorrente daquela‖ (FARACO, 2009, p. 71). Consequentemente, o discurso vira uma 

arena onde as vozes sociais se encontram e dialoga entre si, justamente pela característica 

dialógica da linguagem que pressupõe o dialogismo entre duas vozes como condição 

constituinte do discurso. 

 As vozes sociais da elite se caracterizaram então como vozes monologizantes que 

tentam eliminar todas as outras vozes sociais, imprimindo na linguagem um caráter contrário 

à sua própria natureza. Contudo, como Ponzio (2008, p. 138) afirma, ―ainda que prevaleça a 

classe dominante, esta nunca consegue eliminar e todas as outras correntes ideológicas‖. 

                                                           
35

 Neste trabalho, o termo ―interdiscursividade‖ significa o mesmo que ―relação dialógica‖ e ―dialogismo‖. 
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 Talvez umas das maiores contribuições de Bakhtin para estudos da linguagem foi a 

importância que as vozes sociais exercem sobre o discurso. Além de questionar a neutralidade 

da língua, perceber a existências de diferentes vozes no discurso, nos faz refletir sobre os mais 

diversos tipos de opressões propagados pelas diversas vozes sociais através da linguagem.  

 

O conto ―A good man is hard to find‖ 

 O conto trabalhado em sala de aula se chama ―A good man is hard to find‖ e foi 

escrito pela escrita americana Flannery O‘ Connor. O conto traz a história de uma família que 

mora na Georgia e decide visitar a Florida. A família da história é composta de Bailey, sua 

mãe, sua esposa, e seus três filhos, John Wesley, June Star, e o bebê. No meio do caminho, a 

mãe de Bailey, chamada no conto de ―a avô‖, consegue tirar Bailey da sua rota original a fim 

de mostrar para os seus netos uma casa misteriosa ao longo da estrada. Ao se desviar do seu 

caminho, Bailey capota o carro e percebe a aproximação de um grupo de homens. Um desses 

homens é reconhecido pela avó como sendo o famoso assassino ―The Misfit‖,e ao invés de 

ajudar a família, decide matar todos.  Após fazer com que seus comparsas matem toda a 

família, The Misfit conversa com a avó que tenta convertê-lo ao cristianismo, sem se importar 

com os seus parentes que tinham acabado de ser assassinados. Sem sucesso, The Misfit mata 

a avó e a história termina.  

 Este texto foi escolhido por mostrar um outro lado dos Estados Unidos diferente 

daquele geralmente mostrado na televisão e, como será discutido mais tarde, da visão que os 

alunos tinham do país. A obra também foi usada em sala de aula por mostrar uma visão crítica 

do cristianismo ao problematizar o fanatismo religioso do Sul dos Estados Unidos, área 

comumente referida como ―The Bible Belt‖.  

 

Metodologia 

 Como dito anteriormente, esta pesquisa é um estudo de caso realizado no 

primeiro semestre de 2014, numa turma de inglês 8 do Centro de Línguas da Universidade 

Federal de Goiás. A turma era composta de seis alunos, todos entre os seus 16 e 25 anos, com 

nível de inglês intermediário. Lüdke e André (1986, p. 17) definem o estudo de caso da 

seguinte maneira:  
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(...) é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, como o de uma 

professora competente de uma escola pública, ou complexo e abstrato, como 

o das classes de alfabetização (CA) ou o do ensino noturno. O caso é sempre 

bem delimitado devendo ter seus contornos claramente definidos no 

desenrolar dos seus estudos.  

 

 O estudo de caso se aplica para esta pesquisa devido ao limitado tempo em que a 

coleta de dados foi realizada e também devido a especificidade do contexto na qual a pesquisa 

aconteceu. Para esta pesquisa, eu utilizei quatro instrumentos de coleta de dados: a gravação 

de áudio das interações dos alunos sobre o conto, questionários preliminares, uma redação 

produzida pelos participantes durante o curso e uma foto de um dos momentos inicias da aula.  

 

Análise de dados 

O questionário inicial e o brainstorming 

Antes da leitura dos contos, os alunos tiveram que responder um questionário sobre os 

seus conhecimentos em relação aos Estados Unidos e a cultura americana. Em geral, o 

primeiro questionário revelou que a maioria dos alunos conhecia os Estados Unidos pela 

televisão ou pelo o que os seus antigos professores haviam dito sobre o país.  

Na primeira questão, ―Do you know anything about the United States? If so, where did 

you learn this?‖
36

, cinco dos seis participantes afirmaram que aprenderam na escola e Carmen 

Miranda chega afirmar que ―nós estudamos os Estados Unidos em, praticamente, todo 

semestre‖. Outras fontes de aprendizado sobre a cultura americana que aparece muito nos 

questionários são os amigos dos alunos e a internet.  

Apesar de essas três fontes aparecerem nos questionários, é importante frisar que 

durante uma atividade de warmer feita antes da entrega dos questionários, os alunos tiveram 

que fazer um brainstorm com o tema ―Estados Unidos‖ e os itens mais mencionados durante 

a atividade foram nomes de séries de TV americanas, como Friends, The Walking Dead, 

That‘s so Raven, Everybody hates Chris, Fringe, e etc. Pode-se, portanto, pressupor que a 

maioria dos alunos dialogam com e constroem seus conhecimentos sobre as culturas de língua 

inglesa utilizando como base as informações obtidas através da TV e da internet, igualmente 

ou até mais do que na sala de aula de língua estrangeira. 

                                                           
36

 Tradução: ―Você sabe algo sobre os Estados Unidos? Caso sim, onde aprendeu isso? ‖ 
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O resultado desse diálogo com essas vozes monologizantes é visto nos questionários 

quando os alunos repetem o discurso que afirmam que os Estados Unidos é como uma cultura 

única. Por exemplo, Samara afirma que, para ela, nos Estados Unidos ―existem pessoas muito 

ricas, poderosas, algumas que exaltam sua superioridade por serem brancas‖ ao passo que 

Bob Esponja ressalta que os americanos ―gostam de fast foods, têm a vida agitada e gostam de 

jogar basquete‖. Ao serem perguntados sobre as cidades americanas e lugares nos Estados 

Unidos que os participantes já ouviram falar, é interessante ressaltar que apenas o nome de 

grandes Metrópoles e sites turísticos foram mencionados, como a estátua da liberdade, Miami, 

Beverly Hills e Manhattan.  

  Em outras palavras, o que os alunos conheciam sobre os Estados Unidos era resultado 

da perpetuação de estereótipos e de discursos provenientes da internet e da TV americana, ou 

seja, discursos produzidos por uma classe dominante. De acordo com a teoria bakhtiniana 

sobre o dialogismo, é possível afirmar que os diálogos entravados entre os participantes e a 

cultura americana eram superficiais, pois em momento algum o diálogo promoveu a 

―desorientação‖ de enunciados anteriores, como Geraldi menciona em Sobre a Questão do 

Sujeito. 

 Na verdade, os diálogos entravados pelos alunos somente fortaleciam os discursos das 

vozes monologizantes dos estereótipos já que, como afirma Faraco (2009, p.71), a ―classe 

dominante tenta tornar monovalente o signo- que é, no entanto, sempre polivalente- 

imprimindo-lhe, com este gesto um caráter de deformação do ser a que remete o signo‖. 

 

A discussão em sala de aula 

 Os alunos chegaram à aula seguinte ao preenchimento do questionário inicial e do 

brainstorming com o conto lido, prontos para a discussão. Primeiramente, os alunos 

relembraram o enredo do conto e as principais partes da história em uma breve discussão com 

a turma toda. No começo, a discussão do conto ―A goodman is hard to find‖ se centrou no 

personagem da avó devido ao fato de que toda a história se desenrola devido às atitudes desta 

personagem. Enquanto a maioria da turma a considerava egoísta por ter tentado salvar a si 

mesma em detrimento do resto da sua família, alguns alunos, em especial Bad Guy, a viam 

como uma mulher em desespero. Este primeiro momento de discussão foi o primeiro diálogo 
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que os alunos, de fato, estabeleceram com o texto e começaram a (re)construir um significado 

para o texto devido ao encontro da leitura dos alunos com a leitura dos colegas de classe.  

  Após uma discussão rápida com a turma toda sobre as personagens da avó e do 

Misfit, os alunos foram colocados em pares a fim de conversarem sobre cada personagem do 

conto, em especial aqueles que aparentemente não tinham tanta importância para a trama. Os 

comentários feitos pelos participantes durante essa parte da aula são interessantes, pois eles 

vão contra o estereótipo da típica família feliz americana. Basta olhar os adjetivos mais 

comuns utilizados para descrever a família pelos alunos nesta parte da discussão, 

especialmente: shitty, selfish, boring
37

, para perceber uma desconstrução dos discursos 

geralmente propagados pela mídia. Percebe-se então que, através do estudo deste conto, os 

alunos começaram a usar a língua para questionar os estereótipos, utilizando-a, como 

―expressão viva das contradições de classes‖ (PONZIO, 2008, p. 160). 

 Criticamente, os alunos questionaram os papeis de gênero apresentados no texto ao 

mencionarem a irrelevância da mãe na história. Como Oliver Queen e Samara Morgan 

apontam, a mãe é tão insignificante que ―ela nem tem nome na história‖ 
38

e para o enredo do 

conto, assim como na sociedade representada nesta obra literária, a mulher não tem voz nem 

agência sobre seu destino. Neste momento da discussão, o professor ainda salienta que a mãe 

foi a única personagem do conto que agradece o Misfit pela sua morte antes de ser 

assassinada, tamanha a opressão que esta personagem vivia na sua família.  

 Após abrir a discussão para a sala toda, Samara Morgan, aponta que a família do conto 

―não tem um bom relacionamento‖
39

 e que o todo mundo na família é ―muito sem 

educação‖
40

 e as crianças são ―wayward‖
41

. Um dos momentos interessantes da discussão foi 

quando Oliver Queen aponta que ―O objetivo dessa história é mostrar que ninguém é bom‖ e 

que não existe ―bem ou mau
42

‖, já que o que era bom para a avó da história era totalmente 

diferente daquilo que era bom para os leitores (vale lembrar que a avó era extremamente 

religiosa e, por isso, tinha valores diferentes dos valores de alguns alunos). Samara Morgan, 

após o termino da história define e sumariza a sua opinião no comentário ―eles tem uma 

                                                           
37

 Tradução: ―ruim (pejorativo), egoísta, chata.‖ 
38

 Tradução do trecho tirado da fala de Oliver Queen: ―She doesn‘t even have a name‖. 
39

 Tradução: ―they don‘t have a good relationship‖ 
40

Tradução: ―so rude‖ 
41

 Tradução: ―Sem educação‖ 
42

 Tradução: ―good and bad ‖ 
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família normal‖ 
43

. Em relação às semelhanças e diferenças dos contextos culturais do conto e 

dos leitores, os alunos chegaram à conclusão que o interior dos Estados Unidos é um pouco 

parecido com o interior brasileiro porque geralmente em ambos os lugares as pessoas são 

muito religiosas.  

 

A redação após a leitura e discussão do conto 

Após a discussão sobre o conto, os alunos tiveram que escrever uma redação 

descrevendo o que eles haviam aprendido de cultura(s) americana(s) e sobre as pessoas que 

moram nos Estados Unidos. Na maioria dessas redações, percebe-se que os alunos 

conseguiram dialogar com o conto, percebendo as diferentes vozes sociais que se manifestam 

através da língua inglesa e que se opõe as vozes monologizantes da elite. 

Bad Guy afirma que ―o sul dos Estados Unidos é um lugar rico de culturas e muito 

diferente do resto do país‖, mencionando que as famílias são muito ―religiosas‖ e os famosos 

―rednecks‖
44

. Assim como Bad Guy, dois outros alunos mencionam o termo ―redneck‖ e 

―religious‖ para descrever os habitantes do sul dos Estados Unidos ao passo que uma dos 

participantes, Angelina Jolie descreve os Estados Unidos como um ―melting pot‖
45

, ou seja, 

uma nação com os mais variados tipos de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Ao 

reconhecer a pluralidade de culturas de um país, os alunos reconhecem a pluralidade de vozes 

bakhtinianas e dialogam com vozes diferentes daquelas que anteriormente conheciam, ou seja, 

as mostradas pelas series de TV e filmes americanos.   

Outro aspecto interessante dos questionários é que alguns alunos mencionaram 

aspectos relacionados à cultura do sul dos Estados Unidos que não foram abordadas pelo 

texto. Carmen, por exemplo, fala da questão da guerra civil, da ―trágica história da 

escravidão‖ e do racismo ainda existentes nessa parte do país, fatos também mencionados por 

Samara Morgan. É possível inferir que, como esses aspectos mal foram mencionados no 

brainstorm anterior ao conto, os alunos podem ter estudado além da leitura do conto para 

escrever a sua redação e/ou entender melhor o contexto do conto.  

                                                           
43

 Tradução:‖they have a normal family‖ 
44

 Redneck é um termo em inglês utilizado para designar pessoas que não tiveram muita educação, ou que tem 

um passado rural, ou falam com um sotaque sulista muito forte.  
45

 Tradução: caldeirão de derreter (literal)  ou caldeirão cultural . 
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Contudo, é importante salientar que nas redações de alguns alunos ainda foi possível 

ver alguns estereótipos em relação aos Estados Unidos. Muitos alunos, por exemplo, 

mencionaram que, em geral, os americanos são gordos e se alimentam de fast food, ou que os 

americanos são povos muito ocupados com seus trabalhos e vivem em cidades grandes. Visto 

que nenhuma dessas imagens foram mostradas no conto, isso mostra que não basta uma aula 

ou um conto para desconstruir preconceitos e estereótipos, mas sim, uma prática contínua do 

professor que deve sempre trazer diferentes vozes de diferentes países de língua inglesa para 

dentro de sua sala de aula. 

 

Considerações finais 

Este estudo de caso mostrou que é possível dialogar com textos literários em sala de 

aula a fim de contribuir na formação cultural do aluno. Ao trazer vozes sociais produzidas por 

diferentes sujeitos na língua estrangeira para dentro da sala de aula, o professor faz com que o 

aluno perceba as diferentes culturas que utilizam a língua estrangeira, além de tornar o 

discurso em língua estrangeira dentro de sala menos monologizante. Apesar de uma utopia, 

Bakhtin acredita que todas as vozes sociais sejam ambivalentes, ou seja, todas possuem a 

mesma importância e todas têm o direito de serem ouvidas. Daí a importância de uma prática 

didática que problematize as vozes sociais da elite e enfatize a pluralidade de culturas que 

utilizam a língua estrangeira. 

Apesar da rápida duração desta pesquisa, os alunos neste estudo de caso começaram a 

(des)construir as suas percepções sobre os Estados Unidos com a leitura do conto, e viram os 

Estados Unidos através de uma voz diferente daquela que é utilizada para representar os EUA 

na TV e na internet.  O resultado deste estudo mostrou que existe a necessidade de uma 

prática docente continua para que o ensino de línguas estrangeiras seja menos focado nas 

vozes sociais da elite e mais centralizado nas várias vozes sociais que se expressão na língua 

inglesa. 

 

Referências 

ANDRÉ, M. E. D. A.; LÛDKE, M. Abordagens qualitativas de pesquisa: a pesquisa 

etnográfica e o estudo de caso. In: _____.  Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. 

São Paulo, 1986. p: 11-24. 



 

 
 

 284 

FARACO, C. A. Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2008. 

GERALDI, J. W. Sobre a questão do sujeito. In: PAULA, L. de; STAFUZZA, G. (Org.) 

Círculo de Bakhtin: Teoria Inclassificável. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 2010. p. 

279-292. 

GIBBONS, P.; HAMMONDS, J. What is scaffolding? In: HELLEN, A. B. and; JOYCE, H. 

da S. (Org.) Teacher‘s Voices 8: Explictly supporting reading and writing in the classroom. 

Sidney: Macquarie University, 2005, p. 8-16.  

O‘CONNOR, F. A good man is hard to find. In: _____. A Good Man is Hard to Find and 

Other Stories. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1983. 

PIRES, V. L.; SOBRAL, A. Implicações do estatuto ontológico do sujeito na teoria discursiva 

do Círculo Bakhtin, Medvedev, Voloshínov. Bakhtiniana, São Paulo, v. 8, n.1, p. 205-207, 

Jan/Jun 2013. 

PONZIO, A. Signo e sentido em Bakhtin. In: _____. A revolução bakhtiniana: o pensamento 

de Bakhtin e a ideologia contemporânea. São Paulo: Contexto, 2008. 

TEIXEIRA, M. O outro no um: reflexões em torno da concepção bakhtiniana de sujeito. In: 

FARACO, C. A.; TEZZA, C.; CASTRO, G. de. (Org.) Vinte ensaios sobre Mikhail Bakhtin. 

Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2006. 

 

APÊNDICES 

 

Questionnaire 1  

Code name: ________________________________________________________________________ 

1) Do you know anything about the United States?  If so, what do you know about the United States? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) In your opinion, describe what kind of people live in the United States? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) In your previous English classes, did you ever study  anything about the USA? If so, what did you 

learn?  
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5) What is the first word that comes to your mind when you  think of : 

* The USA: ____________________________________________________________________ 

*The South of the USA. _________________________________________________________ 

* Louisiana: ___________________________________________________________________ 

* American accent: _____________________________________________________________ 

*American culture: _____________________________________________________________ 

 

Lesson Plan 

Level: English VIII 

Teacher: Danilo Neves Pereira 

Topic:  The short story ―A good man is hard to find‖ by Flannery O‘ Connor  and American 

Southern Culture. 

Aim: This class hopes (a) to help students who are muddling through the comprehension of the 

short story ―A good maan is hard to find‖, (b) to teach L2/ C2 cultures, (c) to promote a dialog 

between American Culture and the culture of the students. 

Stage Time Activity & Tasks 

1-Warmer 

 

 

10’’ 

 

5’ 

1) The teacher will show the students a set of pictures that can be 

related to the short story and will have students discussing in 

pairs how they can relate the pictures to the story they read at 

home.  

2) After that, the teacher should elicit from the students how they 

related the pictures to the story. 

2-Pre-conv. 25’ In pairs, students will discuss the handout 1 in which they will have to 

provide 3 descriptions for each character of the short story. 

3- Convers. 15’ 

 

Students discuss the ten questions about the short story. (Handout 2) 
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4- Post- 

Conversatio

n 

15’ The teacher will play ―hot- seat‖ with the students using some of the 

keywords of the text:  

Misfit,  Georgia, Car accident, a predicament, to shoot a gun,  

The woods, to pray (a prayer), a criminal, barbecued sandwich.  

4- 

Production 

40’ Students get divided into groups and each group has to create a 

different ending for the short story and present to the rest of the class 

as a poster.  

 

Homework:  

Students write a brief paragraph answering the question: 

Describe your experience reading and discussing the text ―A goodman is hard to find‖.  

Think of the following aspects in order to help you out with your paragraph: 

- Level of difficulty. 

- Relevance of the topics approached by the text.  

- Your understanding of American Culture after and before the text. 

- The enjoyment you felt or lack thereof. 

 

A foto retirada após a atividade de brainstorm mencionada no artigo: 
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United States:  

KKK, Area 51, fast food, Black people in the South, fat people, TV series (fringe, lost, Dr. House, 

revenge, the walking dead, friends, two broke girls, how I met your mother, 24 hours, RuPaul‘s Drag 

Race, weeds, Everybody hates Chris, arrow, my wife and the kids, T.B.T, That‘s so Raven), movies 

(Hollywood, Disney Channel) basketball, Old West, Grand Cannyon, Beverly Hills, Harvard, Central 

Park, Brooklyn, Gotham City, Manhattan, Statue of Liberty, Bush, Obama, Oprah Winfrey, Mount 

Rushmore.  
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ANÁLISE LINGUÍSTICA A SERVIÇO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO ESCRITA 

 

Eunice Maria da SILVA 

PUCPR 

 

Resumo: Este trabalho busca apresentar e analisar uma proposta de sequência didática que se 

beneficia da análise linguística ao desenvolver o trabalho com a produção de textos no 

ambiente escolar. As reflexões aqui desenvolvidas se ancoram, principalmente, nas 

considerações abordadas por Geraldi (1984) e Travaglia (2010) que ao defenderem o ensino 

da língua pautado no aprimoramento da competência comunicativa-discursiva de forma a 

priorizar o ensinar a pensar, destacam a importância da utilização de atividades de uso 

observadas à luz de critérios voltados para a análise linguística e destacam a importância da 

produção de textos como prática social significativa que, portanto, requer um tratamento que 

ultrapasse o reconhecimento de fenômenos gramaticais para os problemas encontrados na 

escrita dos alunos. Para os autores, as dificuldades apresentadas  nos textos produzidos devem 

ser aproveitadas na composição de exercícios que nortearão a prática da análise linguística 

enquanto metodologia de ensino. A sequência didática aqui estudada e aplicada a uma turma 

de 8º Ano do Ensino Fundamental coloca como produto final a escrita de um texto 

dissertativo-argumentativo e para isso, desenrola-se nas seguintes etapas: 1) discussão 

baseada em textos com pontos de vista diferentes de um tema polêmico; 2) apresentação da 

estrutura do gênero; 3) escrita da 1ª versão 4) exercícios de análise linguística elaborados a 

partir das dificuldades apresentadas 5) escrita da 2ª versão. Conclui-se que os exercícios de 

análise linguística propiciam uma maior compreensão da estrutura do gênero e da qualidade 

de escrita.  

PALAVRAS-CHAVE: análise linguística; produção de textos; sequência didática. 

 

 Introdução 

Ao consideramos que o aprendizado da língua portuguesa deve ter como foco 

desenvolver no indivíduo a capacidade de comunicação e interação nos diversos espaços 

sociais de que necessite participar, convém destacarmos a importância de estudarmos 

metodologias que potencializem as nossas práticas de ensino a fim de alcançar os nossos 

objetivos.  

 A esse respeito, já temos uma lista considerável de trabalhos desenvolvidos em torno 

desse tema e em cada, um ao seu modo, é visível a preocupação dos pesquisadores em propor 

novos direcionamentos para o ensino de língua por acreditarem que o ensino tradicional 

fundamentado na exposição da nomenclatura gramatical desvinculada da análise e reflexão do 

uso não é suficiente para desenvolver a competência comunicativa tão necessária para 

potencializar a capacidade de interações sociais nos seus mais diversos contextos.  
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 Por compartilharmos dessa preocupação, nosso objetivo é contribuir apresentando uma 

proposta de sequência didática que se vale do conceito de análise linguística para culminar na 

produção textual. Essa sequência foi aplicada numa turma de 20 alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola particular da região metropolitana de Curitiba - PR e é 

apresentada, aqui neste texto, na terceira parte, após a exposição de algumas considerações 

teóricas acerca do que vem a ser análise linguística e como ela se alia ao ensino de produção 

de textos.   

 

Análise linguística 

O termo análise linguística para fins didáticos surge no decorrer de considerações 

acerca do ensino de Língua Portuguesa na década de 80.  Nesse contexto, ganham destaque 

reflexões concernentes aos objetivos do ensino desse componente curricular: o 

desenvolvimento da competência comunicativa do estudante.  

Geraldi (1997 [1984]), ao reunir suas observações sobre o ensino da língua materna 

em ―O texto na sala de aula‖, nomeia a nova forma de se trabalhar com a língua de análise 

linguística e esclarece que o uso dessa expressão não serve ao mero gosto por novas 

terminologias, mas configura uma nova prática pedagógica que contrapõe ao ensino 

tradicional de gramática.  

Para o autor, uma metodologia voltada apenas para a aprendizagem de nomenclaturas 

destituída de contexto e aplicação de uso, não estimula o estudante a adquirir a habilidade de 

utilização da língua nas diferentes situações de uso. Há a necessidade de se pensar o estudo da 

Língua Portuguesa de modo mais integral, ou seja, em todos os seus aspectos sociodiscursivos 

e semântico-pragmáticos. Isso não corresponde a uma abolição do ensino da gramática, pois, 

segundo o autor, tal fato impossibilitaria o uso da língua e a reflexão sobre ela.  

O ensino de língua preconizado por Geraldi (1997 [1984]) deve partir de uma 

concepção de língua enquanto ação interlocutiva situada, de forma que as escolhas 

metodológicas ofereçam ferramentas para a reflexão acerca dos gêneros contemplando a 

dimensão de produção, e sobre o sistema normativo, visando sua manipulação na construção 

de estratégias linguísticas e discursivas promovendo o letramento escolar. 

Em meio a essas reflexões a respeito das metodologias do ensino de língua, outros 

autores se manifestam procurando estudar uma forma de viabilizar a prática da análise 
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linguística na realidade da sala de aula. As preocupações em torno desse tema se 

intensificaram ainda mais quando este passou a fazer parte dos requisitos apontados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

  Travaglia (2010) considera que operacionalizar a análise linguística ainda é um 

desafio para o professor em razão das muitas facetas que o trabalho com essa metodologia 

apresenta. O autor destaca que as escolhas pela forma de operacionalização dessa ferramenta 

nas aulas de Língua Portuguesa devem ser norteadas por um objetivo maior: ―a formação de 

um usuário competente da língua e não a formação de um analista competente da língua‖ 

(TRAVAGLIA, 2010, p. 01).  

Nesse contexto, destacam-se as atividades de uso, sobretudo as voltadas para a 

compreensão e produção de textos encaminhadas pelo viés da reflexão.  

 

Íntima relação entre o trabalho com análise linguística e o ensino de produção de textos 

A justificativa para a associação das práticas de análise linguística a atividades de uso 

parte da perspectiva interacionista da língua que defende a constituição de três eixos básicos 

para o ensino de língua: leitura, produção de textos e análise linguística. Para Freitas e Araújo 

(2014, p. 357)  

Ao admitir tal ponto de vista teórico, o estudo dos fenômenos linguísticos 

em si mesmo perde o sentido, pois se considera que a seleção e o emprego 

de alguns elementos e estratégias ocorrem, afora as restrições óbvias do 

sistema linguístico, de acordo com as condições de produção dos textos, ou 

seja, de acordo com quem diz o que, para quem, com que finalidade, gênero, 

em que suporte. Assim, temos a análise linguística com o objetivo central de 

refletir sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias 

discursivas, com foco nos usos da linguagem. 

 

É esse o viés estabelecido nos PCNs cuja proposta é considerar o texto como base do 

ensino:  

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade 

de ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o 

falante tem de sua linguagem, as atividades curriculares em Língua 

Portuguesa correspondem, principalmente, a atividades discursivas: uma 

prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de 

produção de textos orais e escritos, que devem permitir, por meio da análise 

e reflexão sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e construção 

de instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua 

competência discursiva (p. 27 ). 
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Sob esse prisma, o trabalho com o texto permite considerar a sua vinculação com seu 

contexto sócio-histórico-cultural de circulação. Sendo assim, viabiliza o reconhecimento das 

diferentes vozes que se entrelaçam na sala de aula, tendo cada uma o respeito que lhe é devido 

por se compreender que representam realidades sócio-históricas. Os papéis de aluno e 

professor são, nessa vertente, transferidos para a função de interlocutores, uma vez que 

compartilham do uso efetivo da língua.  Além disso, destacam Kunh e Flores (2008), quebra-

se a noção de texto como um produto fechado, ao permitir que pela co-interação leitor-texto 

uma variedade de leituras seja efetivada.  

O entendimento de que o texto deve ser o eixo central do ensino de línguas, conforme 

proposto pelos PCNs, não gerou resistência por parte dos pesquisadores e professores da área. 

No entanto, a efetivação dessa abordagem na realidade da sala de aula no país ainda é um 

desafio relacionado a uma ―rede de questões que dizem respeito a múltiplos aspectos: 

teóricos, metodológicos, conceituais, sociais e até econômicos.‖ (KUHN e FLORES, 2008, p. 

72).  

Diante da ciência desses desafios, a recomendação de Travaglia (2010) é procurar 

adequar a atividade proposta aos objetivos pretendidos com a turma a que se destina. O autor 

distingue duas possibilidades de operacionalização da análise linguística: a primeira tem um 

caráter classificatório, focado no uso de terminologias e exercícios de metalinguagem; já a 

segunda, destaca ―a significação e as funções dos elementos constitutivos da língua, dos 

recursos da língua e suas possibilidades de funcionamento textual-discursivo.‖ 

(TRAVAGLIA, 2010, p. 01).  

O autor explica que a primeira possibilidade pode ser válida quando o foco for 

compreender a natureza científica da língua e pode ainda facilitar na compreensão dos usos de 

elementos linguísticos específicos. A segunda possibilidade, segundo o linguista, se prende à 

significação nos planos semântico e pragmático e ainda no nível textual discursivo.  

Travaglia (2010) considera válidas as duas possibilidades apresentadas, mas destaca 

que a segunda é mais adequada para o desenvolvimento da competência comunicativa pelo 

fato de permitir que o aprendiz se coloque numa posição ativa e que traga para seu processo 

de aprendizagem sua função sócio-histórica. Além disso, não desconsidera o conhecimento 

dos elementos linguísticos, mas dar-lhes um tratamento voltado para os efeitos de sentidos por 

eles desencadeados em cada contexto de produção.  
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É essa possibilidade que o autor apresenta em suas propostas de atividades com 

análise linguística: aos alunos são dadas condições para o entendimento dos elementos 

linguísticos de forma que os conceitos e a significação são construídos com a participação dos 

estudantes. Corroborando a viabilidade da aplicação de atividades que contemplam a análise 

linguística, Kunh e Flores (2008) apresentam em seu trabalho a importância da compreensão 

do conceito de gênero e como isso pode beneficiar o ensino. Destacam ainda o papel que a 

teoria da enunciação pode adquirir nas práticas de leitura.  

Esses trabalhos citados são alguns dos exemplos que demonstram como as atividades 

de leitura podem ser enriquecidas quando aliadas à prática de análise linguística. É notória a 

abertura para as diversas possibilidades de interpretação e a compreensão dos elementos 

linguísticos utilizados estrategicamente para produzir os efeitos de sentidos desejados e 

adequados ao contexto de produção.  

Considerando que o trabalho com o texto deve direcionar as aulas de Língua 

Portuguesa e que a análise linguística deve fazer parte da metodologia adotada para tal ensino, 

convém destacar que essa deve ser uma prática recorrente, posto que a competência 

gramatical vai-se adquirindo na prática da escrita-leitura e na reflexão sobre o 

funcionamento da língua (FIGUEIREDO, 2005, p. 109). Nesse sentido, há a necessidade de 

o aluno produzir e reproduzir os seus próprios textos, comentá-los e reescrevê-los. Todo esse 

processo deve ser estrategicamente organizado e mediado pelo professor configurando dois 

momentos complementares: partir do texto para se compreender os processos linguísticos e 

partir dos processos para a construção dos textos procurando adequar-se às situações 

propostas. 

 Geraldi (1997, p. 74) alerta que os exercícios para esse propósito não devem ―limitar-

se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se 

a ―correções‖. É preciso olhar o texto como uma produção sócio-interacional. Por essa razão, 

o autor salienta a importância de as atividades estarem dentro de uma sequência e serem 

elaboradas pelo professor:   

 

 a análise linguística que se pretende partirá não do texto ―bem escritinho‖, 

do 

bom autor selecionado pelo ―fazedor de livros didáticos‖. Ao contrário, o 

ensino gramatical somente tem sentido para auxiliar o aluno. Por isso partirá 

do texto dele; 
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 a preparação das aulas de prática de análise linguística será a própria leitura 

dos textos produzidos pelos alunos nas aulas de produção de textos; 

 para cada aula de prática de análise linguística, o professor deverá selecionar 

apenas um problema. De nada adianta querermos enfrentar de uma vez todos 

os problemas que podem ocorrer num texto produzido por nosso aluno; 

 fundamentalmente, a prática de análise linguística deve se caracterizar pela 

retomada do texto produzido na aula de produção (segunda-feira, no horário 

proposto) para reescrevê-lo no aspecto tomado como tema da aula de 

análise. 

(GERALDI, 1997, p. 73-4) 

 

 Assim, segundo o autor, os alunos podem se sentir mais seguros na escolha de suas 

estratégias de escrita à medida que lhes são ensinados os recursos linguísticos. Se tornam 

mais autônomos posto que a eles são indicados os problemas que ainda apresentam não com 

uma proposta resolutiva, mas reflexiva. Eles mesmos terão que, ao refletir sobre os problemas 

apontados, procurar resolvê-los reconstruindo seu texto.  

 

Uma proposta de Sequência Didática que se beneficia da análise linguística na produção 

de textos 

O procedimento adotado na efetivação do trabalho com a análise linguística no ensino 

da produção textual se baseia nos encaminhamentos propostos pelo conceito de Sequência 

Didática tal qual defendido por Dolz, Noverraz e Schneuwly: ―conjuntos de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito‖ 

(2004: 97).  

Para os autores, essa proposta se desdobra em duas funções ao nortear uma abordagem 

micro, objetivando auxiliar o aluno a dominar aspectos específicos de um gênero; e se estende 

para uma abordagem macro, ao permitir que com o domínio adquirido, esse aluno consiga 

fazer uso efetivo da língua em outras situações de comunicação. Dessa forma, cada etapa da 

sequência didática, por ser considerada como parte interdependente de uma estrutura 

processual, deve ser cuidadosamente planejada, com objetivos claros e bem definidos. 

Os autores apresentam a seguinte estrutura para a organização de uma Sequência 

Didática:  
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   Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98). 

 

Explicitam que a apresentação da situação constitui o momento da exposição do 

contexto de produção, especificando detalhadamente o gênero a ser trabalhado, qual sua 

importância e uso, o lugar dos interlocutores e sua relação com o conteúdo a ser abordado. 

Por meio da próxima etapa, produção inicial, é possível averiguar qual o domínio do aluno 

em relação ao gênero estudado e a partir dessa constatação, criar estratégias para ajustar os 

aspectos que se mostraram desconhecidos para o aluno. Os módulos, etapas seguintes, são 

constituídos pelas atividades de análise linguística elaboradas a partir dos problemas 

encontrados na produção inicial. Podem ser organizadas de acordo com o nível de 

complexidade e sua quantidade pode variar conforme a necessidade demonstrada pela turma. 

Seu objetivo maior é dar condições para a última etapa, produção final, na qual o aluno tem a 

oportunidade de demonstrar todo o conhecimento adquirido ao longo do processo.  

A Sequência Didática que desenvolvemos tem na sua função macro a produção de um 

texto dissertativo-argumentativo cuja importância é validada pelo exercício da competência 

comunicativa exigido na sua produção. O seu desenvolvimento exige compreensão da 

proposta; adequação vocabular; domínio da norma padrão; interpretação, seleção e 

organização de informações; exposição do tema e construção de um raciocínio lógico 

convincente.  

Organizamos, com base na figura que representa a proposta de Sequência Didática 

apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a seguinte sequência: 

 

 

 

MÓDULO 1 

Exercícios de 

análise 

linguística 

 

MÓDULO 2 

 

Exercícios de 

análise 

linguística 

PRODUÇÃO 

FINAL 

(Reescrita) 

PRODUÇÃO 

INICIAL 

(1ªversão) 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL 

Discussão do tema 
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 FONTE: organizado pela pesquisadora 

 

 A etapa apresentação inicial foi constituída pela leitura e discussão de textos 

argumentativos que tratavam do tema obrigatoriedade do voto no Brasil. Os textos lidos 

foram faziam parte de gêneros diversos e veiculados em fontes de informação diferenciadas. 

Cada aluno ficou responsável por procurar textos sobre o tema, fazer a leitura deles em casa e 

reunir argumentos para um debate realizado em sala. Após a análise em conjunto dos 

argumentos apontados tanto a favor ou contra o assunto discutido, foram apresentadas as 

características do gênero com base nas quais os alunos deveriam construir seus textos. Além 

disso, os alunos também receberam informações sobre a importância do domínio do gênero 

textual em questão ao ser salientado que ele é o gênero padrão cobrado nos diferentes 

processos seletivos realizados no país. 

 Com as informações coletadas, tanto via leitura como via debate, os alunos foram 

orientados a organizar os argumentos levantados e utilizá-los na defesa de um ponto de vista 

em torno do tema.  Assim estavam puderam desenvolver a segunda etapa que girou em torno 

da produção inicial.  

Com base nessa produção, elaboramos os exercícios de análise linguística os quais 

foram aplicados em dois momentos.  Em ambos, foram contemplados aspectos referentes à 

adequação da linguagem, conteúdo e estrutura do gênero. O que os diferenciava era o nível de 

complexidade. A primeira lista de exercícios organizada objetivava levar o aluno a reconhecer 

as falhas que os textos traziam, já a segunda, intentava apresentar uma solução para as falhas 

detectadas, conforme pode ser observado nos exemplos de exercícios com gabaritos a seguir: 

 

 

 

 

Estudo do texto 

dissertativo-

argumentativo 
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    FONTE: organizado pela pesquisadora. 

 

Durante a resolução dos exercícios de análise linguística, os alunos tiveram a 

oportunidade de refletir sobre os efeitos de sentidos produzidos em seus textos e analisar se 

1. A introdução de um texto dissertativo-argumentativo deve ser composta pela 

apresentação do tema a ser dissertado e dos argumentos que nortearão a defesa do 

ponto de vista. Leia a parte introdutória de um texto dissertativo-argumentativo 

para resolver as questões abaixo: 

2.  

I) O voto obrigatorio nao e so um mero direito e um dever, pois fazendo isso estara 

ajudando o pais ou seja sabendo do que esta acontecendo. 

 

a) Identifique: 

Tema: O voto obrigatório não é só um mero direito, é um dever 

Argumentos: 1. Pois fazendo isso estará ajudando o país/2. Sabendo o que estará 

acontecendo 

        

b) Analise o tema identificado e assinale as alternativas que caracterizam as falhas nele 

apresentadas: 

(   ) Falta de clareza.  

( x  ) Apresenta trecho redundante.  

( x  ) Apresenta problemas de pontuação. 

(  x ) Apresenta ortografia inadequada à norma padrão. 

 

c) Avalie os argumentos apontados, considerando sua relação com o tema. Na sequência, 

indique as alternativas que apresentam as inadequações neles identificadas. Justifique sua 

resposta: 

(  x ) Apresenta argumento incompleto.  

O argumento 1 não informa o aspecto no qual o país receberá ajuda por meio do voto 

obrigatório além de não especificar quem estará ajudando o país. 

(  x ) Apresenta argumento inconsistente. 

O argumento 2 é vago, portanto não dar base para a sustentação e um ponto de vista. 

(  x ) Apresenta argumento confuso. 

Os dois argumentos, pelos motivos assinalados acima, não demonstram clareza. 

(   ) Apresenta trecho redundante. 

(  x ) Apresenta problemas de pontuação. 

Pois, fazendo isso, estara ajudando o pais, ou seja, sabendo do que esta acontecendo. 

( x  ) Apresenta ortografia inadequada à norma padrão. 

Pois, fazendo isso, estará ajudando o país, ou seja, sabendo do que está acontecendo. 
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conseguiram transmitir exatamente o que pretendiam. Na segunda leva de exercícios, 

buscaram alternativas para melhorar a redação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FONTE: organizado pela pesquisadora. 

 

As partes constituintes do gênero textual trabalhado foram analisadas, nos exercícios, 

de forma separada a fim de levar o aluno a rever cada parte do seu texto considerando a 

importância dela para o efeito de sentido do texto como um todo. À medida que os exercícios 

eram resolvidos, os alunos retomavam seus textos, procuravam identificar quais das falhas 

apontadas também faziam parte de suas produções e analisavam quais as estratégias que 

poderiam ser aplicadas a fim de corrigir as dificuldades demonstradas.A última etapa se 

realizou por meio da retomada dessas estratégias e culminou na reescrita do texto.  

 

Considerações finais 

A aplicação da proposta da Sequência Didática aqui exposta permitiu levantar algumas 

considerações acerca do trabalho com a produção de textos em sala de aula. Primeiramente, 

cabe mostrar os resultados numéricos da aplicação da Sequência didática aqui exposta. Os 20 

alunos que participaram do processo apresentaram a 1ª versão de seu texto com muitas falhas 

e tiveram muitas dificuldades para resolver as questões propostas no primeiro exercício de 

Leia as introduções de textos dissertativo-argumentativos abaixo para responder às 

questões que seguem.  

I) O voto obrigatório é um dever de cada cidadão, pois se este não ocorre, vários 

países estariam largados e mal administrados. 

II) O voto obrigatório é muito importante, pois é necessário que o cidadão vote para 

ajudar no desenvolvimento do país. 

a) Sublinhe e observe o que há em comum entre eles. 

Ambos defendem a obrigatoriedade do voto. 

 

b) Cada um dos trechos acima apresenta apenas um argumento. Reúna-os em um em uma 

frase reformulando-os de forma a torná-los mais adequados para a introdução de um texto 

dissertativo-argumentativo.   

A participação do cidadão, por meio do voto, é necessária para a escolha do líder 

administrativo mais competente para promover o desenvolvimento do país. 
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análise linguística aplicado. Após a intervenção da professora por meio da correção conjunta 

desse primeiro exercício, todos sentiram motivados para resolver o segundo e conseguiram 

fazê-lo com desenvoltura.  

Diante disso, conclui-se que os exercícios de análise linguística propiciam uma maior 

compreensão da estrutura do gênero e da qualidade de escrita. Além disso, viabiliza ao aluno 

a reflexão sobre o próprio erro, uma vez que os exercícios podem partir dos seus problemas de 

escrita. Dessa forma, a 2ª versão apresenta-se como um novo texto de fato, e não apenas como 

a 1ª versão ―passada a limpo‖. 

Vale destacar ainda que essa proposta de trabalho firmada na abordagem do gênero e 

se valendo da análise linguística para fomentar a reflexão do uso da língua, tal qual indicada e 

avaliada de forma positiva pelos autores aqui citados, exige dedicação, por parte de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e, portanto, requer a utilização de um tempo 

maior para a sua efetivação. Diante disso, é importante avaliarmos o currículo da disciplina e 

procurar, de acordo com as prioridades estabelecidas nos PCNs, organizar nossas atividades 

de forma a cumprir, na medida do possível, a demanda de conteúdos exigidos encadeando-os 

em função do objetivo de desenvolver a competência comunicativa do aprendiz. 
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NO EXERCÍCIO DO DIÁRIO ÍNTIMO: A ESCRITA RASURADA DE  

CAROLINA MARIA DE JESUS
46
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Resumo: Ao tratarmos sobre uma discursividade literária em Carolina Maria de Jesus, 

esperamos colocar em funcionamento como um processo de subjetivação institui posições-

sujeito diversas. Analisaremos como um sujeito-autor, a exemplo do que propôs Foucault 

(2011a), se vale de signos, letras e palavras para compor, por meio da inquietante linguagem 

da ficção, suas unidades, seus nós de coerência e sua inserção no real. Não temos, a rigor, 

neste trabalho, o desejo de problematizar o que seria da ordem do literário por crermos que, 

ao evidenciar a discursividade em Carolina Maria de Jesus, outras questões serão invitadas. E, 

neste caso, intencionaremos singularizar as marcas de um sujeito autor em seus escritos. Se a 

escrita apreendida na materialidade linguística constituída pelo Quarto de Despejo – diário de 

uma favelada
47

, de Carolina Maria de Jesus é rasurada, certamente, porque deixa entrever as 

regularidades e tentativas de inscrição em um mundo exterior em que da função autoria foi 

exigida a afeição à norma padrão da língua. Cônscia do papel que lhe seria estabelecido para 

ser aceita em um intitulado modelo
48

, a saber, o literário, Carolina, enquanto sujeito-autor, 

tenta se valer deste experimento de inscrição nos moldes acadêmicos em voga. Contudo, ao 

arriscar-se na aventura de ser aceita e pertencer a esta denominada academia, deixa os rastros 

de suas titubeantes inscrições no código estabelecido como letrado, pois, seguramente, os dois 

anos cursados no antigo primário não lhe garantiriam tal pertencimento, mesmo para alguém 

autodidata. 

PALAVRAS-CHAVE: Discursividade rasurada; Diários íntimos; Carolina Maria de Jesus. 

 

Nosso objetivo com este artigo é delinear, a partir dos enunciados de Quarto de 

Despejo – diário de uma favelada (1960)
49

, algumas regularidades quanto ao que estamos 

denominando de discursividade rasurada em QD. Carolina Maria de Jesus se vale de 

tentativas de inscrição em uma dada norma padrão da língua para compor os relatos. É 

manifesto, na materialidade dos enunciados de QD, algumas incorreções gramaticais e/ou 

ortográficas e, ainda, as intituladas hipercorreções que seria esta tentativa de o sujeito ao se 

                                                           
46

 Este capítulo se constitui em um segundo produto de minha tese de doutorado intitulada ―Nas fissuras dos 

cadernos encardidos: processos de subjetivação e a discursividade literária em Carolina Maria de Jesus‖. 

Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Uberlândia/MG, 

2013. 
47

 Doravante QD. 
48

 Pela fortuna crítica não se aventa a intenção da autora, aliás, esta não é uma expedição a ser realizada, aqui, 

qual seja realmente saber se ela tinha ou não tinha interesse em alçar o cânone. O fato é que por estas mesmas 

leituras depreende-se que Carolina almejava sobreviver da escrita e ser reconhecidamente poeta, seja lá o que 

isso for ou tenha sido.   
49

 A partir deste momento apenas as iniciais da obra (QD). 
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inscrever em uma língua que não é propriamente a sua. Segundo Cox (2004, p. 136), a 

―hipercorreção‖ ―nada mais é do que o desejo de se apropriar das formas linguísticas que 

valem mais no mercado de bens simbólicos.‖ Vale dizer que, na perspectiva em que nos 

inscrevemos, esse ―desejo‖ de se apropriar do código definido como padrão não é do 

conhecimento do sujeito, já que se constitui ideologicamente: ―todos‖ querem falar e escrever 

―certo‖, da ―melhor‖ forma possível. Para isso, traz à tona o imaginário das formas 

linguísticas hegemônicas que construíram nas suas experiências, nas suas práticas linguísticas 

nos espaços formais de enunciação.  

Citamos esse jogo discursivo de formações imaginárias, pois, especialmente através da 

análise do fato linguístico ―hipercorreção‖, é possível alegar que os diferentes sujeitos, 

considerando a imagem que têm de si mesmos, a imagem da imagem que seu interlocutor tem 

dele, assim como a imagem que têm da língua, buscam reproduzir os traços linguísticos 

legitimados como ―corretos‖.  

É oportuno observar que uma das definições de ―hipercorreção‖ citada constitui-se 

tanto pelo imaginário de que a linguagem urbana é a ideal quanto traz em si, materializada, a 

ideia de ―erro‖, de ―incorreção‖, ―erros populares‖, ―usos incorretos‖.  

No caso de Carolina, o que lhe impulsionaria a se corrigir, talvez fosse o desejo 

cogente de ser escritora, ainda que só detivesse dois anos do antigo primário enquanto 

subsídio para construir e se tornar, na ordem do devir, uma possível escritora com todos os 

ônus e os consequentes bônus advindos com e de sua ‗discursividade‘. Ela fora incitada, 

ainda, por seu desejo arrebatador de ser aceita em um mundo intitulado ―letrado‖ cuja 

chancela era ser detentora dos códigos de uma língua padrão; entenda-se, com todos os 

contornos de uma norma dita padrão da cultura letrada.  

Nesse sentido, o que a motivara não era a priori tão somente a ascensão social, 

conquanto depositasse nesta possibilidade de ascensão, todas as suas esperanças de possuir 

uma casa de alvenaria e sobreviver do produto de sua escrita. De sorte, que a ascensão era 

apetecida via produto de uma escrita que, de certo modo, daria sua liberdade, sua possível 

redenção. Sabemos que os anos subsequentes ao lançamento de QD evidenciaram que a 

ascensão a uma nova classe social não lhe fora possível, de fato. No exemplo da referida 

autora lhe fora exigido muito mais; além de ser detentora de uma língua de registro intitulado 
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padrão, fora lhe ordenado outros pré-requisitos para ter acesso à cultura letrada: as condições 

socioeconômicas e culturais impraticáveis, em tese, para alguém com as suas singularidades.  

Não é sem razão que, ao realizarmos uma leitura de parte dos manuscritos de Carolina 

Maria de Jesus facilmente identifica-se uma escritura que precisa grafar com força, com toda 

a força possível – necessidade de escrever e reescrever, fortemente, sua história se 

circunscrevendo em um texto como se ele fosse sempre um palimpsesto, uma escritura em 

palimpsesto. A escrita em palimpsesto é utilizada aqui com a concepção que era dada pelos 

gregos na acepção de raspar o texto e reescrever, fortemente, por cima e, no presente caso, 

também deixa à mostra aquela versão primeira (os primeiros caracteres). Deveríamos frisar 

que a aludida autora já escrevia em cadernos que eram retirados do lixo e, neste caso, já 

evidenciavam, já traziam em si uma página amarela, folhas arrancadas, descoladas e 

reaproveitadas – um dizer já premente e outro que seria, profundamente, reescrito nas folhas 

dos cadernos encardidos.  

Essa escrita por sobre revela uma historicidade que pertence a uma anterioridade que 

determina o lugar social do sujeito, trazendo a superposição de outra escrita que, por uma 

alteridade em clivagem, revela o lugar discursivo da instância sujeito. Dessa forma, a 

alteridade ‗por sobre‘/ ‗superposição‘ significa essa movência do sujeito, que constitui uma 

posição-sujeito que se traduz por seu lugar social e faz emergir uma tomada de posição 

revelando o lugar discursivo autor. Ao mesmo tempo não se pode deixar de registrar o 

deslocamento simultâneo entre os três lugares (posição-sujeito, lugar social e lugar 

discursivo), síntese da criação discursiva que se enuncia nos cadernos encardidos.  

Poderíamos anunciar que há no diário QD, eleito nesta seção como corpus para a 

presente análise, uma materialidade linguística que aponta para uma discursividade 

singularizada e que estamos tomando por rasurada. As diversas posições-sujeito enunciam a 

partir de determinados lugares sócio-político-econômico que circunscrevem as suas condições 

de produção. Talvez seja por esta razão que poderíamos pensar que a escrita, simbolicamente, 

representa a tentativa de um ‗sujeito‘ de se apossar de uma língua/linguagem e alçar os sonhos 

de ser denominada pela alcunha de escritora.  

 Realizada esta incursão pelas e nas singularidades que envolveram a autora e seu 

diário QD, utilizado enquanto corpus para uma análise das regularidades das incorreções 

gramaticais e/ou ortográficas e do fenômeno linguístico hipercorreção, cumpre-nos mostrar 
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algumas ocorrências, uma vez que realizar um inventário delas seria desnecessário e não 

queremos restringir Carolina Maria de Jesus neste lugar de aceitabilidade linguística ou não, 

cobrando-lhe, a exemplo de outrem, esta ou aquela inscrição aos códigos linguísticos 

denominados por modalidade padrão.  

Insiste-se aqui que Carolina empreende as intituladas hipercorreções ao tentar se 

adequar a um código linguístico tomado como padrão. Influi-nos, no momento, selecionar 

algumas destas tentativas de se ―autocorrigir‖ e ela realizava-as com o intuito de preencher 

determinados pré-requisitos ordenados para se inscrever enquanto uma escritora.  

Vale destacar que a maioria das hipercorreções encontradas na obra QD dá-se na 

colocação pronominal, em inúmeros casos em que a regra geral exige ênclise, o sujeito-autor 

coloca próclise e, muitas vezes, a recíproca contrária é verdadeira; por entender que o padrão 

estabelecido pela norma culta da língua portuguesa requer, necessariamente, o domínio de 

princípios básicos da língua, entre eles, o uso do pronome, a grafia correta das palavras, a 

escrita de nomes próprios com letra maiúscula, o início de frases com maiúscula, a 

concordância verbal e também a nominal, dentre outros aspectos, como veremos, brevemente, 

ao longo desta seção.  

É sabido que Carolina Maria de Jesus não detinha a maior parte das regras da norma 

padrão, uma vez que somente dois anos de escolaridade seriam insuficientes para assegurar-

lhe o pleno domínio do registro formal da Língua Portuguesa. Assim, visando 

―arrumar/ajustar‖ a língua falada à norma padrão comete alguns, ‗desajustes‘, na medida, em 

que ao intuir o que seria da ordem do padrão, Carolina, enquanto sujeito-autor, corrige-se e/ou 

se ‗hipercorrige‘.  

Nos excertos a seguir observamos o uso ‗incorreto‘ da colocação pronominal. 

Comumente a norma padrão dita como regime de ―aceitabilidade‖ a predominância de 

ênclise, conquanto o português do dia a dia, como diria Oswald de Andrade
50

, seja sempre a 

próclise: ―Me dá um cigarro‖. Carolina na tentativa de arrumar/ajustar a língua ao que era 

apregoada enquanto norma padrão; entenda-se, língua socialmente aceita/de prestígio, recorre 

à ênclise, indiscriminadamente, até mesmo, naqueles diálogos pertencentes à fala coloquial, 

aos quais, inevitavelmente, se exigiria a próclise.  

                                                           
50

 Pronominais de Oswald de Andrade: ―Diz a gramática/Do professor e do aluno/E do mulato sabido/Mas o bom 

negro e o bom branco/Da Nação Brasileira/Dizem todos os dias/Deixa disso camarada/Me dá um cigarro‖.  
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Nesse sentido, mesmo os excertos pertencentes aos diálogos dos favelados, os quais 

deveriam ser da forma como falam estas pessoas simples, quer seja, espontaneamente, com 

predomínio de próclise, com palavras e expressões populares, com palavras de baixo calão, 

com gírias, enfim, expressões típicas da coloquialidade das falas reais dos favelados, o 

sujeito-autor confere aos diálogos marcas de texto citado, marcas de ênclise, quando, 

seguramente, a realidade/a situação contextual das falas demandariam a próclise. Vejamos:  

 

Fui torcer as minhas roupas. A D. Aparecida perguntou-me:  

_ A senhora está gravida?  

E lhe chinguei interiormente
51

 (QD, 1960, p. 15).  

Quando retornei do rio o feijão estava cosido. [...] Hoje é a Nair Mathias 

quem começou a impricar com os meus filhos (QD, p. 15).  

 

O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar a minha escassa 

tranquilidade interior (...) Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. (QD, 

1960, p. 17)
52

  

 

Os que preferiu-me eram soezes e as condições que êles me impunham 

eram horriveis (QD, p. 18).  

 

Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e por eu ter radio (QD, p. 18)
53

.  

 

           Os enunciados em negrito evidenciam o ―mau uso‖ da colocação pronominal e os 

trechos sublinhados demonstram alguns pequenos equívocos de grafia; todos estes intitulados 

equívocos foram levados em consideração, nesta análise, tomando-se como modelo os 

celebrizados preceitos da norma padrão da Língua Portuguesa.  

          Em alguns momentos, encontramos também excessos ou os ―intitulados erros‖ 

ortográficos que, em uma revisão autorizada para os autores altamente escolarizados tal não 

ocorreria, ou seja, antes de se lançar um livro, ele já teria sido passado por uma ou mais 

revisões. Este não fora o que ocorrera com a obra denominada QD, já que esta suposta revisão 

                                                           
51

 As expressões sublinhadas indicam a grafia ―incorreta‖, ou melhor, sem prestígio quando comparada com a 

língua na modalidade padrão (de prestígio). Já as expressões em negrito evidenciam a colocação pronominal. No 

início do diálogo, a autora recorreu à ênclise, quando pelos padrões de uma língua mais espontânea seria 

desnecessário e até ilegítimo utilizá-la.   
52

 As expressões em negrito neste enunciado e no seguinte evidenciam o emprego ―inadequado‖ do pronome, já 

que quando se tem o pronome relativo que, o pronome fica junto a ele, portanto, emprega-se, de acordo com a 

gramática prescritiva, a próclise. No presente caso, fora empregada a ênclise nestes dois enunciados 

contrariamente aos preceitos.  
53

 Todas as palavras que estiverem assim destacadas o foram por estarem fora dos padrões aferidos pela norma 

padrão. Normalmente o que fazem estas expressões diferentes do que prontamente estabelece a norma padrão de 

uma língua pode ser simplesmente a falta de acento e/ou ainda a grafia ―intitulada errada‖.  
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não fora realizada na obra da autora, conforme, já insistimos nas considerações antecedentes 

sobre a anterioridade discursiva que engendraram as singularidades de QD.  

            Poderíamos acrescer que essa não correção também fora um dos motes que instituíram 

a nossa captura em relação ao corpus a ser analisado discursivamente, talvez seja, justamente, 

esta não correção que tenha nos impelido para a singularidade desta escrita. Em outras 

palavras, esse ‗não-lugar‘ (enquanto lugar possível) e esta não revisão foram responsáveis, em 

parte, por nossa interpelação frente ao nosso objeto de análise, quer seja, o corpus escolhido e, 

ainda, o arcabouço teórico a ser utilizado enquanto embasamento teórico discursivo.  

           Assim, alinhavamos uma seção que pretendia delinear a discursividade rasurada em 

QD, pois, embora o sujeito-empírico Carolina Maria de Jesus detivesse modesta escolaridade 

formal, possuía muito mais atributos e manejo com a língua que, provavelmente, dois anos 

lhe ofertariam. Pode-se dizer que, à medida que a autora ia tendo acesso a este ou aquele 

livro, por um reflexo inverso ela também retomava suas escrituras e corrigia algumas 

expressões, início de palavras e até mesmo se valia de muitas expressões atípicas para alguém 

com pouca escolaridade formal. Seria o que, pontualmente, asseverou a crítica literária Marisa 

Lajolo ao prefaciar o livro de poemas de Carolina Maria de Jesus, que ela se vale dos 

preciosismos vocabulares, a quem dera o nome de lantejoulas.  

Insistimos em anunciar que, se a discursividade é rasurada em QD é porque há um 

processo da instância sujeito autor de nunca acabar
54

 com o manejo, o preparo, a tessitura de 

seus diários, uma vez que o objetivo intrínseco desta instância enunciativa.  Entenda-se o seu 

desejo íntimo e inadiável era ser na ordem do devir, uma instância sujeito escritora conhecida 

e reconhecida por sua obra – indicativos de uma mulher que por sua anterioridade histórica, já 

nos entremostra que ela estava e esteve a frente de seu tempo, a despeito do que as adversas 

condições socioeconômicas e culturais lhe outorgariam, já largamente anunciadas e 

explicitadas, neste ensaio.  

Persistimos, quando se tem acesso aos manuscritos de Carolina Maria de Jesus, 

observa-se esse processo de reescritura, esta tentativa de retornar e retomar a escritura e lá 

acrescentar-lhe novos alinhavos. Por isso, recorremos, aqui, a uma expressão pecheutiana de 

―nunca acabar‖, pois o trabalho do sujeito-autor com a sua escritura entremostra este exercício 

                                                           
54

 Esta expressão encontra-se em Pêcheux (1997) ao referir-se ao processo de constituição do sujeito como algo 

inconcluso e/ou de ‗nunca acabar‘, sem ponto de partida ou de chegada. 
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infindo, por isso sempre e/ou quase sempre entreaberto e nunca concluso. Por alguns 

momentos, tivemos contato com os manuscritos e visualizamos através dos microfilmes, parte 

de sua obra e, nesse sentido, ressalvamos, prontamente, este processo de reescrita, esta 

tentativa de retornar e retomar a escritura e lá, acrescentar-lhe novos remendos. Para além das 

questões que possam aferir o objetivo inicial desta subdivisão – delinear as singularidades de 

uma discursividade rasurada em QD –, entendemos que dominar a norma padrão de uma dada 

língua não é tarefa fácil e, certamente, está,resta e restará imbuída de diversas condições de 

produção histórico-sociais e ainda jurídicas e financeiras de que a língua embora seja e 

deveria ser acessível a todos, não o é, de fato.  

Inúmeras razões apontariam toda esta problemática, mas todas elas escapam ao 

objetivo primeiro desta comunicação e abarcam, seguramente, políticas linguísticas e 

educacionais neste país – ou a falta/ausência de tais políticas; circunscrevem, ainda, ausência 

de incentivo à prática de leitura e escrita e, forçosamente, também evidenciam que, embora 

em termos estatísticos a grande maioria dos brasileiros seja denominada alfabetizada, muitos 

não são sequer usuários (produtores) competentes em sua língua.  

Em tese, ao realizarmos aqui uma analogia com o que apregoava Virgínia Woolf, em 

outras condições materiais, intelectuais, enfim, sob outras condições de produção histórico-

ideológica e sociocultural, de que a mulher que escrevia, que quisesse lançar mão de ser 

escritora deveria fazê-lo quando, de fato, tivesse um teto todo seu. Carolina, em meio ao caos, 

literalmente, em meio ao lixo, tenta encontrar nos cadernos encardidos recolhidos deste 

mesmo lixo, a possibilidade entreaberta de sair de seu mundo e confabular meios, entenda-se, 

aqui, materiais, intelectuais e financeiros para prover os seus e provê-los com o dinheiro 

advindo da escrita. Sua escritura que, a despeito de ter e ser um valor testemunhal inegável, 

revela uma autenticidade do vivido, desvela, ainda, uma espontaneidade de sua consciência de 

mulher, mãe, favelada, escritora, delatora e/ou relatora das ocorrências da favela.  

Finda esta leitura, aliás, esta proposta de seção, esperamos ter contemplado, ainda que, 

de maneira incipiente, dadas as limitações espaço-temporais desta subdivisão, algumas 

incursões teóricas iniciais e basilares desse setorial, quer seja, as características linguística, 

históricas e sociais daquilo que estamos alcunhando de discursividade rasurada. 

Se a empreitada não se encontra finda, quer seja, a de concluir o diário íntimo, outro 

fantasma também parece ameaçar a escritura do sujeito-autor é o seu comprometimento com o 
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calendário, com os acontecimentos do dia, ser-lhe fiel, ser lhe parcimonioso, ser-lhe, devedor. 

Assim, não haveria tão somente aquela gratuidade, aquela liberdade do sujeito-autor ao 

escrever o seu diário. Para muitos escritores que se ocupam da tarefa de sistematizar as 

características de um diário íntimo, entre eles, Blanchot:  

 

O diário íntimo, que parece tão livre de forma, tão dócil aos movimentos da 

vida e capaz de todas as liberdades já que pensamentos, sonhos, ficções, 

comentários de si mesmo, acontecimentos importantes, insignificantes, tudo 

lhe convém, na ordem e na desordem que se quiser, é submetido a uma 

cláusula aparentemente leve, mas perigosa: deve respeitar o calendário. Esse 

é o pacto que ele assina. O calendário é seu demônio, o inspirador, o 

compositor, o provocador e o vigilante. Escrever um diário íntimo é colocar-

se momentaneamente sob a proteção dos dias comuns, colocar a escrita sob 

essa proteção (BLANCHOT, 2005, p. 270).  

 

Na materialidade linguística tomada para esta análise, especialmente em QD existe a 

garantia desta cláusula de ―colocar-se momentaneamente sob a proteção dos dias comuns‖; 

aliás, são os dias comuns que são escriturados. Poderíamos acrescer que, conforme anunciara 

Blanchot (2005) sobre a possível espontaneidade do diário íntimo, haveria a permissividade 

para registrar o dia a dia e, paralelo a isso, algumas descrições de foro íntimo, alguns trechos, 

excertos, algumas inspirações, embora o referido autor admita que esta possível autonomia 

acha-se comprometida por uma cláusula de contrato, o peso de ser fiel ou ao menos de seguir 

o tempo cronológico.  

O sujeito-autor não se furta a isso quando entende que precisa modificar ainda que, 

minimamente as expressões que iniciam os excertos dos dias, pois é sabido deste leitor que os 

dias assim como as expressões que principiam os referidos dias são sempre as mesmas: o 

sujeito-leitor já sabe que a personagem ―levanta e vai buscar a água‖ em um único ponto da 

favela: 

 

16 de outubro ... Vocês já sabem que eu vou carregar agua todos os dias. 

Agora eu vou modificar o início da narrativa diurna, isto é, o que ocorreu 

comigo durante o dia. (QD, 1960, p. 121). 

 

Advogamos que, os movimentos da vida aparentemente tão dócil à forma do diário, 

conforme apregoados por Blanchot (2005), não são leves, em nada, em absolutamente nada, a 

inscrição de uma escrita de si rasurada fora leve, os movimentos da posição-sujeito apontam 
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para a intrínseca correlação entre estes movimentos que são condicionados à luta diária para 

catar o seu sustento e o de seus filhos.  

Por outros termos, há, via linguagem rasurada, um movimento de constituição do 

sujeito e, essa construção se dá muito provavelmente contra as formas de sujeição deste 

mesmo (sujeito). Portanto, alça da condição de negra e favelada para instituir outro ethos, o de 

escritora.  

Assim, para avultar os traçados utilizados, aqui, para compor uma guirlanda sobre a 

discursividade em Carolina, acrescentaríamos os fios teóricos foucaultianos quando incidem: 

―Recomece e diga a verdade‖ (2011b, p. 70). Se como diria Blanchot (2005) o 

comprometimento daquele que escreve um diário é com o calendário, o calendário é o seu 

demônio, poderíamos ainda acoplar outro quase aforismo de Foucault ao pontuar que a 

verdade seria da ordem da guerra. O que é a verdade? Recomece e diga a verdade Carolina!  

Pelos enunciados listados no decorrer deste artigo faz-se oportuno proferir que o sujeito 

discursivo em diversos e singulares momentos anuncia sobre essa possível verdade e por meio 

dela entremostra que as relações de poder são, em parte, fundadas por essa intitulada verdade. 

O dinheiro, o lugar social, o poder econômico, a cor da pele, a ‗não-escolaridade‘ estabelecem 

as margens – enquanto limites possíveis – para os favelados, os destituídos de posse que vão 

configurar o espaço público, a favela.  

Adicionamos que o sujeito discursivo também se vale da condição de porta-voz dos 

desvalidos para estabelecer dentro do quarto de despejo (a favela) e, ainda, no interior do 

acontecimento discursivo as intituladas relações de poder e saber– sua escrita, seu poder de 

escrever lhe confere certo poder em relação aos outros favelados. Segundo Blanchot:  

 

Escrever um diário íntimo é colocar-se momentaneamente sob a proteção 

dos dias comuns, colocar a escrita sob esta proteção, e é também proteger-se 

da escrita, submetendo-a à regularidade feliz que nos comprometemos a não 

ameaçar. O que se escreve se enraíza então, quer se queira, quer não, no 

cotidiano e na perspectiva que o cotidiano delimita (BLANCHOT, 2005, p. 

271).  

 

 

Carolina Maria de Jesus – enquanto sujeito-autor – intui as regularidades dos fatos 

como o ingrediente imprescindível para tecer o diário, vale-se das ‗circunstancialidades‘ 

sociais e históricas; enfim, vale-se das condições de produção que gestaram um indivíduo a se 
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constituir sujeito e tomar uma posição frente aos desmandos na favela e entre os favelados, 

embora em muitos momentos compreenda essa rotina comprometida com uma suposta 

verdade tão desgastante não só para o sujeito-autor, como também para o sujeito-leitor. É 

neste momento que tenta modificar as expressões que entreabrem o início do relato dos dias, 

pois é sabido do leitor que o sujeito-personagem vai todos os dias, infalivelmente, buscar água 

– primeira ação do dia. Não obstante este sujeito na função de autoria parecer comprometido 

com uma ―verdade‖, com os relatos dos dias, por diversas e antagônicas ocasiões, ele tem 

desejos de ser feliz, tem pretensão de que os dias se modifiquem, tem sonhos verdes de que a 

favela seja extinta e com ela toda a pobreza; enfim, tem sonhos de Ícaro
55

 e adeja voar por 

outros lugares possíveis. Por alguns momentos este posicionamento do sujeito indaga-se, 

como se o leitor o estivesse a fazê-lo, colocando-o sob suspeição: se os fatos relatados são e 

foram tais quais os descritos, pois, por diversos instantes, a miséria é tamanha que parece não 

crível que possa exigir alguém que seja privado das coisas mais elementares: como saciar a 

fome, a sede, ter um teto onde repousar, dentre outras: ―...Há de existir alguem que lendo o 

que eu escrevo dirá...isto é mentira! Mas, as miserias são reais‖ (QD, p.47).  

Blanchot expõe:  

 

Os pensamentos mais remotos, mais aberrantes, são mantidos no círculo da 

vida cotidiana e não devem faltar com a verdade. Disso decorre que a 

sinceridade representa, para o diário, a exigência que ele deve atingir, mas 

não deve ultrapassar. Ninguém deve ser mais sincero do que o autor de um 

diário, e a sinceridade é a transparência que lhe permite não lançar sombras 

sobre a existência confinada de cada dia, à qual ele limita o cuidado da 

escrita. É preciso ser superficial para não faltar com a sinceridade, grande 
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 Na mitologia grega, Ícaro (grego: Íkaros, língua etrusca: Vicare, alemão e inglês: Ikarus) ficou famoso pela 

sua morte por cair no Egeu quando a cera segurando suas asas artificiais derreteu. Dédalo projetou asas, juntando 

penas de aves de vários tamanhos, amarrando-as com fios e fixando-as com cera, para que não se descolassem. 

Foi moldando com as mãos e com ajuda de Ícaro, de forma que as asas se tornassem perfeitas como as das aves. 

Estando o trabalho pronto, o artista, agitando suas asas, se viu suspenso no ar. Equipou seu filho e o ensinou a 

voar. Então, antes do voo final, advertiu seu filho de que deveriam voar a uma altura média, nem tão próximo ao 

Sol, para que o calor não derretesse a cera que colava as penas, nem tão baixo, para que o mar não pudesse 

molhá-las. Dédalo levantou voo e foi seguido por Ícaro. Eles primeiramente se sentiram como deuses que 

haviam dominado o ar. Passaram por Samos, Delos e Lebinto. Ícaro deslumbrou-se com a bela imagem do Sol e, 

sentindo-se atraído, voou em sua direção esquecendo-se das orientações de seu pai, talvez inebriado pela 

sensação de liberdade e poder. A cera de suas asas começou rapidamente a derreter e logo caiu no mar. Quando 

Dédalo notou que seu filho não o acompanhava mais, gritou: "Ícaro, Ícaro, onde você está?". Logo depois, viu as 

penas das asas de Ícaro flutuando no mar. Lamentando suas próprias habilidades, enterrou o corpo numa ilha e 

chamou-a de Icaria em memória a seu filho. Chegou seguro à Sicília, onde construiu um templo a Apolo, 

deixando suas asas como oferenda.  
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virtude que exige também a coragem. A profundidade tem suas vantagens. 

Pelo menos, a profundidade exige a resolução de não manter o juramento 

que nos liga a nós mesmos e aos outros por meio de alguma verdade 

(BLANCHOT, 2005, p. 271-272).  

 

O interesse do diário é sua insignificância. Essa é sua inclinação, sua lei. 

Escrever cada dia, sob a garantia desse dia e para lembrá-lo a si mesmo, é 

uma maneira cômoda de escapar ao silêncio, como ao que há de extremo na 

fala. Cada dia nos diz alguma coisa. Cada dia anotado é um dia preservado. 

Dupla e vantajosa operação. Assim, vivemos duas vezes (BLANCHOT, 

2005, p. 273).  

 

Mas não olvidemos que é apenas parcial e momentaneamente que se tem a sensação 

de guardar o dia vivido, pois o sujeito que vive a história – os dias vividos – é completamente 

distinto daquele que se embrenha na tentativa de anotar os dias. Aquele que vive a história 

vive sob as condições de produção daquela realidade e aquele que vai relatá-la é outrem 

tentando pontuar as singularidades, os contornos de uma figura elevada à condição de sujeito-

personagem. E caberá, portanto, à instância sujeito, em sua função de autoria, dar a conhecer 

os dias vividos daquele que os viveu. Ao autor, será imprescindível o excedente de visão para 

dar contornos e acabamentos tais que o personagem e/ou herói não possui de si, nas acepções 

propostas por Bakhtin (1997).  

Para Blanchot, conforme listado em outros e diversos momentos acima, a escrita é a 

possibilidade de inscrição, de garantia de permanência, ainda que o tempo seja inexorável. De 

certo modo, poderíamos realizar, aqui, um leve contraponto com os dizeres foucaultianos: 

―Falar para não morrer‖ (FOUCAULT, 2001, p. 47). A narrativa em diários se constitui para o 

sujeito discursivo na eminência e evidência de permanecer, frente ao tempo implacável que 

tudo devora. É imperioso grafar, com toda a força possível, para desafiar tempo e espaço 

como o fizera o sujeito-autor ao diligenciar na empreitada de construir um diário. Entenda-se, 

por espaço não somente o recinto físico (a favela, São Paulo, Brasil e depois alguns países do 

mundo), mas o espaço enquanto limite onde se escreve/se inscreve/se circunscreve nos papéis 

(cadernos amarelados e nos papéis de pão), encontrados no lixo e, já uma vez primeira, escrito 

por outrem
56

, com o desejo genuíno de marcar as condições sociais de uma época, as 

singularidades histórico-ideológicas de um sujeito heterogêneo, multifacetado e, atordoado 
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 Em algumas entrevistas concedidas por Carolina ela pontuara que sua escrita principiou pelos cadernos 

encontrados nos lixos e neles havia rastro de uma escrita anterior, por isso dizíamos escrito por outrem.  
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com a ganância humana, com os preços abusivos dos alimentos e com a falta de decência dos 

políticos. Inscrever-se e escrever poderia se constituir na garantia de preservar os dias vividos.  

Assim como a um eco, as condições de produção gestaram algumas singularidades do 

sujeito compromissado com a escritura: ―cada dia anotado era um dia preservado‖ não só para 

si, mas para outros e outrem que um dia haveria de se interessar por tudo aquilo que pontuava, 

sendo, portanto, como diria Gilles Deleuze (1997), da ordem do ―devir‖, ―do vir a ser‖, do 

―tornar-se‖.  

Carolina Maria de Jesus confessa/escreve ―para não se perder na pobreza dos dias‖ e 

intenta preservar os dias vividos, sob a garantia de tê-los passado para o papel. Segundo ainda 

Blanchot: ―Escrevemos para nos salvar das esterilidades‖. ―Escrevemos para nos lembrar de 

nós‖ (2005, p. 275). Neste aspecto, o da tentativa de permanecer por il filo di tempo ou da 

pretensão de nos lembrar de nós, haja nos diários de Carolina, sobretudo em QD, uma 

discursividade que diz do quarto de despejo e da tentativa de um sujeito de alçar, pela escrita, 

outro lugar, não entre os favelados, mas na sala de estar. 
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ANÁLISES DO CONTO “A GARGANTA DO INFERNO” DE BERNARDO 

GUIMARÃES E A PRESENÇA DO GÓTICO EM UMA NARRATIVA 

REGIONALISTA BRASILEIRA 

 

Fabianna Simão Bellizzi CARNEIRO
57
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Resumo: Nascido em Minas Gerais e tendo vivido no sertão mineiro, Bernardo Guimarães 

(1825-1884) traz uma escrita marcada pela cultura popular, com falares e costumes muito 

próprios de uma região distante das capitais: o sertão goiano. Na coletânea Lendas e romances 

(s/d) o escritor abre o conto ―A Garganta do Inferno‖ com a epígrafe ―lenda‖. Em se tratando 

de uma narrativa que estabelece pontos de contato com o gótico europeu, sublinha-se que o 

espaço do sertão, ao contrário do espaço dos castelos decadentes e em ruínas da Europa que 

simbolizavam a queda de um sistema político, retrata, com bastante fidelidade, aspectos 

emocionais e psicológicos das pessoas que residem no sertão brasileiro imbricados com a 

Natureza. Portanto, objetiva-se um estudo que possibilite pontos de contato entre o 

Romantismo no Brasil e o Romantismo na Europa, sem deixar de lado a presença do gótico 

no sertão brasileiro. Trata-se de um trabalho cuja metodologia se pauta em pesquisa 

bibliográfica que será devidamente referenciada ao longo do texto. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira; Literatura Regionalista; Gótico. 

 

 

Pressupostos teóricos e analíticos 

 Em 1822 o Brasil se torna independente politicamente de sua Metrópole portuguesa. 

No campo das artes e da Literatura em particular, os artistas buscavam ressaltar o que de 

melhor o Brasil oferecia, como o heroísmo do homem do campo e as lendas e tradições 

passadas através de gerações. Ainda mais instigantes tornam-se tais narrativas ao elencarem 

elementos característicos das narrativas fantásticas, como o assombramento, mistérios não 

resolvidos e a morte sempre à espreita. No conto em análise notamos tais elementos, porém 

com a peculiaridade de trazer características muito próximas do gótico tradicional europeu. 

 Neste cenário destacamos a escrita de Bernardo Guimarães. Em 1847, aos 22 anos, 

Guimarães deixa Minas Gerais e matricula-se na Faculdade de Direito de São Paulo, 

tornando-se amigo de Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa. Influenciado pela leitura de 

Byron, Lamartine, Musset e Espronceda, Bernardo Guimarães já começa a mostrar seu talento 
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nas artes, chegando a projetar a publicação comum Três liras, com Álvares de Azevedo, que 

viria a ser publicada em 1862 (MAGALHÃES, 1926). 

 Foi nomeado juiz municipal em Catalão nos anos de 1852 a 1854. Em 1858 Bernardo 

Guimarães muda-se para o Rio de Janeiro e publica seu segundo volume de versos, voltando 

para Goiás em 1861 a 1863, também como juiz em Catalão. Porém, ―a índole e os hábitos de 

Bernardo Guimarães evidentemente o incompatibilizavam com a elevada e austera função de 

magistrado‖ (MAGALHÃES, 1926, p.34). Em 1864 Guimarães retorna à corte fluminense e 

publica algumas poesias. Após desistir da carreira jurídica, Guimarães leciona em algumas 

escolas mineiras quando, em 1881, consagra-se verdadeiramente como escritor 

(MAGALHÃES, 1926). 

O que podemos notar é que Bernardo Guimarães inicia sua escrita em um momento 

emblemático, no qual o Brasil se firmava enquanto nação, o que faz com que os artistas 

ressaltassem em suas produções temas ligados à terra, à Natureza e à exuberância do país. E o 

autor dá prosseguimento à sua produção, imbricando aspectos do Ultraromantismo à sua 

escrita na qual ainda resvalavam temas ligados à Pátria e à valorização do homem do sertão, o 

que faz da produção de Guimarães, algo bastante peculiar - fato que pode ser notado no conto 

―A Garganta do Inferno‖. 

 O conto tem como epígrafe a palavra lenda. Manfred Lurker em Dicionário de 

simbologia (2003, p.384) cita que: ―As coisas do mundo visível, incluídas no relato das 

lendas, possuem um significado que atinge o sobrenatural, especialmente nos motivos de 

milagres [...]‖. Neste hall de milagres, Lurker (2003) elenca itens como cura de doenças, 

milagres após a morte, mortos que ressuscitam, enfim. Temas que vão ao encontro do que se 

idealizava para o Brasil pós-colonial: dotar o país de um exacerbado sentimento de nação e 

patriotismo, daí que tudo que simbolizasse a terra e a sociedade brasileiras, até mesmo suas 

crenças, mistérios e superstições, se encaixaria perfeitamente nessa proposta.  

Observa José Aderaldo Castello em Aspectos do romance brasileiro (s/d, p.47) que o 

romance regionalista seria um aspecto particular do romance social: ―É propriamente o 

romance social cujo meio-ambiente é determinada região apreciada pelo que apresenta de 

mais característico: hábitos, costumes, tradições, linguagem, psicologia do habitante [...]‖. 

São esses itens que aparecem no conto em análise: temas ligados ao regional; costumes e 

tradições; aspectos da vida brasileira distante das capitais e uma substancial porção de 
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elementos góticos, visto que Guimarães aproveitou o período em contato com Álvares de 

Azevedo e imprimiu em várias narrativas suas a morbidez – tema presente em autores 

influenciados por Lord Byron. Unidos – o regionalismo, a tradição e as lendas e a morbidez 

gótica e tenaz, estes elementos nos instigam e acentuam nossa capacidade crítica e analítica 

em relação a um período conturbado no Brasil: a extração de ouro no sudeste de Minas 

Gerais, eixo temático da narrativa de Guimarães. 

A narrativa se inicia com um narrador onisciente que conduz o leitor a Lavras Novas 

destacando a beleza do lugar, com sua Natureza exuberante e convidativa – a ideia era 

apresentar um país que se descobria enquanto nação, portanto todos os seus aspectos (a 

começar pela Natureza) deveriam ser exaltados e valorizados: 

 

A situação do pequeno arraial de Lavras Novas, na província de Minas 

Gerais, distante da capital cerca de três léguas, oferece uma das mais 

aprazíveis e soberbas perspectivas. Esta povoação, quase desconhecida, e 

que não tem a honra de figurar nas cartas geográficas, está colocada no alto 

de uma serra que é uma ramificação, ou antes um contraforte do núcleo 

colossal do Itacolumim (GUIMARÃES, s/d, p. 109). 

 

Após descrever em pormenores a riqueza do local e explicar que o povoado nascera a 

partir da extração de ouro por conta das jazidas que ali existiam, o narrador chama atenção 

para a história que será contada e anuncia que: ―Antigamente — há cousa de século e meio, 

como já ficou dito — existia naquele lugar uma mulher viúva, por nome Gertrudes‖ 

(GUIMARÃES, s/d, p. 111). 

Narrativas encaixadas e um modo de começar muito peculiar, como os conhecidos 

termos: ―Era uma vez...‖; ―Vou contar uma história...‖; ―Naquele lugar havia...‖, são marcas 

indeléveis da literatura oral. O contador de estórias possui um repertório muito próprio e uma 

maneira característica de propagar os contos populares: ―O poeta oral, ao elaborar os seus 

poemas, usa uma linguagem formular, uma espécie de repositório tradicional de frases fixas, 

gradualmente desenvolvidas [...]‖ (LEAL, 1985, p. 24). Esta graduação é universal. Ela segue 

um ritmo que se inicia pelo ―Era uma vez...‖, passa pelo desenvolvimento e ápice da estória e 

termina também de forma enfática pelo narrador. Presentes no conto ―A Garganta do 

Inferno‖, essas graduações e marcas – próprias da oralidade -, ratificam o que Leal defende 

como sendo conto popular: ―[...] expressão que pertence a esse contexto de sonho e fantasia, 
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de magia e de mistério; ele é parte da fala do povo, um canto harmonioso dirigido ao mistério 

das coisas.‖ (LEAL, 1985, p. 12).  

Trazendo as discussões mais genéricas e amplas de José Carlos Leal (1985) para o 

campo específico da Literatura Brasileira, selecionamos as pesquisas de Luis da Camara 

Cascudo em Literatura oral no Brasil (1978) para melhor entendermos a importância das 

narrativas orais brasileiras, que ao resistirem ao tempo se tornam um patrimônio cultural de 

uma sociedade. E dentre as várias possibilidades de se falar de um povo, Cascudo ressalta que 

as lendas se revestem de utilitarismo: ―Não há, quase, lendas inúteis e desinteressadas. Todas 

doaram alguma cousa, material ou abstrata‖ (CASCUDO, 1978, p. 99, grifos nossos). O 

pesquisador ainda aponta para o fato de as lendas terem como um dos elementos típicos a 

atmosfera: 

 

Na fábula pode intervir o sobrenatural, mas esse não é o elemento típico. Nas 

lendas é a própria atmosfera. E é preciso crer porque elas se articulam com o 

patrimônio da tribo que nos hospeda. Quando a fábula denuncia sua 

versatilidade pela etimologia, lembrando a conversa, a palavra, o entreter das 

horas, com humor ou tristeza nos contos evocados, a lenda, legenda, traz a 

ideia da leitura, do gráfico, a imobilidade que se reveste de um ligeiro ritual, 

determinando a meia certeza da credulidade (CASCUDO, 1978, p. 99, grifos 

do autor). 

 

 Essa meia certeza da credulidade, a qual Cascudo se refere, aparece de forma explícita 

no conto ―A Garganta do Inferno‖. Corria pelos arredores de Lavras Novas a lenda de uma 

bruxa que habitava um imenso buraco no meio de uma campina, o qual os vizinhos 

chamavam de Garganta do Inferno (GUIMARÃES, s/d, p. 124): 

 

Contava-se uma infinidade de histórias temerosas a respeito daquela 

tremenda caverna. Diziam que, antigamente, no lugar onde hoje é a caverna, 

vivia, em um miserável ranchinho, uma mulher muito velha e muito rica, de 

quem todos tinham medo, pois era lealmente uma bruxa. Em virtude de 

pacto que fez com o demónio, tomando fortuna com ele, em noite de sexta-

feira santa, conseguiu ajuntar muito ouro e obteve o dom de viver cinco 

idades de homem, contanto que nunca deixasse de exercer malefícios e artes 

diabólicas. De feito ela existia desde tempos imemoriais, e não faltava quem 

asseverasse que ela tinha mais de quinhentos anos. Mas, uma bela noite, 

velha e rancho soverteram-se debaixo da terra com pavoroso estrondo, e em 

lugar dele achou-se no outro dia aquela horrenda caverna (GUIMARÃES, 

1900, p. 124-125). 
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 Gertrudes, viúva de um português, atribuíra à Garganta do Inferno o sumiço de sua 

única filha, Lina, uma menina de apenas 14 anos. Durante alguns dias Lina sonhava, 

repetidamente, que achava uma gruta de ouro e que com ela ficaria rica e tiraria a mãe da 

miséria. A mãe percebera que a partir de então Lina ficara cada vez mais dispersa e relapsa e 

estava sempre a perambular pelas montanhas da região. De fato Lina procurava a gruta dos 

seus sonhos. Em uma de suas peregrinações fora surpreendida por um rapaz que a convidara a 

morar com ele. O sumiço de Lina, que sua mãe atribuíra ao sobrenatural, na verdade fora 

causado pelo rapaz com quem Lina fugira apaixonada. 

 É bastante sugestiva a lenda de uma bruxa que fizera um pacto com o diabo para 

ganhar fortuna e ouro. Carlos Roberto Figueiredo Nogueira em Bruxaria e história (2004) 

pesquisa que as origens da bruxaria são controversas, porém o termo bruxaria aparece pela 

primeira vez em 589 de nossa era e ―[...] diz respeito às campinas e é fundamentalmente no 

meio rural que permanecerá localizado [...]‖ (NOGUEIRA, 2004, p. 57). O autor ainda 

pesquisa que é no meio carente de instrução, como o camponês, que a bruxaria evolui, e não 

nas cidades: 

 

A irrupção da bruxaria se dá no meio rural fundamentalmente, onde a 

presença de antigas tradições e a ausência da tutela ortodoxa lhe permite 

exercer as suas atividades, se não maléficas (pois o mundo circundante não 

admite outra conotação para suas atividades) ao menos mágicas 

(NOGUEIRA, 2004, p. 61). 

 

 Há que se destacar, também, que nos últimos momentos da Idade Média o dualismo 

entre o Bem e o Mal ganha mais força e outros contornos. O Mal amplia seu domínio, 

ampliando consequentemente a ação dos agentes de Satã, considerado o Mal maior pela Igreja 

Católica (NOGUEIRA, 2004). As bruxas, consideradas veneradoras do Demônio, deveriam 

ser rechaçadas da sociedade, habitando lugares marginais, como florestas e becos. Há que se 

considerar, também, que este dualismo e contradições - muito presentes e emblemáticas 

durante os momentos finais da Idade Média -, fazem com que a sociedade feudal se divida 

entre os que acreditam na fé Divina e os que acreditam na crença demoníaca. Assim, o Diabo 

assume uma posição hierárquica na qual os que nele acreditavam receberiam proteção e 

amparo em troca da total entrega e submissão, e aqui entraria a bruxa e seu pacto com o 

Diabo: ―Em troca de seu juramento de fidelidade, ela recebe os meios de executar sua 
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vingança sobrenatural sobre seus inimigos (ou seja, toda a cristandade)‖ (NOGUEIRA, 2004, 

p. 62). Essas dualidades e temores iriam nutrir as artes (e a literatura em particular) de forma 

bastante singular, projetando nas produções artísticas todo o medo e temor advindos da crença 

dos agentes de Satã.  

E no Brasil? Como se manifestaria a figura da bruxa nas narrativas brasileiras? Luis da 

Camara Cascudo em Geografia dos mitos brasileiros (1983) sublinha que em algumas regiões 

do Brasil, no norte, por exemplo, não há bruxa, na acepção portuguesa da palavra, mas 

feiticeira. De uma forma geral, a figura da bruxa voando em vassouras e participando de 

reuniões presididas pelo Diabo é mais presente nas narrativas europeias: ―Quando ouvimos 

uma estória nesse jeito é lembrança de Portugal que está atuando‖ (CASCUDO, 1983, p. 

181). Os portugueses, ao chegarem em solo brasileiro, já haviam sofrido influência de outras 

culturas devido ao passado de guerras de conquistas ocorrido na Europa durante vários 

séculos. Influências da cultura popular árabe, castelhana, galega e provençal - junto com as 

fadas, assombrações, homem de sete dentaduras, castelos, medo do escuro, dentre outras 

figuras muito presentes em nossa cultura popular (CASCUDO, 1978) -, são heranças de 

Portugal.  

No conto de Guimarães há marcações no texto que nos mostram a presença europeia 

no vilarejo, levando-nos a refletir sobre a herança cultural europeia em solo brasileiro acima 

destacada por Cascudo: ―Era filha de boa família; nascera e se criara no seio da abastança; 

mas seu marido, português, que ali viera explorar aquelas minas, fora infeliz em suas 

especulações, e morreu ainda moço [...]‖ (GUIMARÃES, s/d, p. 111). 

 Além da atuação portuguesa na cultura brasileira, também destacamos a influência 

francesa e inglesa em nosso país. Conforme assinalado em parágrafos anteriores, Bernardo 

Guimarães também foi inspirado pelas ideias byronianas e de outros autores ingleses, e trouxe 

a temática soturna e lúgubre para suas narrativas - o conto ―A Garganta do Inferno‖ nos 

mostra isso. Gilberto Freyre em Ingleses no Brasil (1948) nota que foi forte a presença inglesa 

em solo brasileiro sob vários aspectos, e em relação ao aspecto moral, o autor pinça a 

influência intelectual, 

 

[...] que, aliás, chegou a ser considerável durante os próprios dias de glória 

do imperialismo britânico, isto é, de sua máxima pressão econômica sobre a 

vida brasileira. Já então eram lidos no Brasil, em traduções, o Robinson 
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Crusoé, o Spectator de Addison, as Cartas do Conde de Chesterfield a seu 

Filho, os romances de Walter Scott e de Ann Radcliffe, ensaios de Pope e 

Bentham, poemas de Milton e de Byron, de Shakespeare (FREYRE, s/d, p. 

31, grifos do autor). 

 

Foi notória a influência dos autores franceses e ingleses na escrita de Bernardo 

Guimarães. O período em que esteve na Corte em contato com Álvares de Azevedo, permitiu 

a Guimarães entrar em contato com temas que se expressariam em sua escrita de forma 

contundente, como a necrofilia, orgia, vícios e excessos. Contudo, ao contrário de seus 

colegas escritores ultrarromânticos, que ambientaram suas narrativas na Corte, Bernardo 

Guimarães tematiza sua escrita nos sertões de Minas Gerais. Enquanto que a produção em 

prosa de Azevedo tematiza o soturno e lúgubre, Guimarães envereda, com seus romances, 

pelo regionalismo: 

 

O fato de ambos terem sido estudantes da Faculdade de Direito, terem 

inalado o mesmo clima de byronismo da capital paulista e até habitado na 

mesma república não impediu que, do ponto de vista estético, os dois 

rumassem por caminhos estritamente opostos (VOLOBUEF, 1999, p. 313). 

 

O ápice da produção de Bernardo Guimarães se dá nas primeiras décadas do segundo 

quartel do século XIX. Vivíamos, no Brasil, o Segundo Reinado da fase Imperialista, ao passo 

que a Europa já vivenciava os temores e angústias da Revolução Industrial, iniciada no século 

XVIII. Esses temores assinalam um sentimento de rupturas e quebras, fazendo com que 

artistas imprimissem em suas produções todos os temores do período: 

 

O rompimento dos laços comunitários que acompanhou o desenvolvimento 

do capitalismo setecentista explicaria, assim, o aparecimento, nesse período 

de revolução no exterior e de realinhamento de classes no plano doméstico, 

de um tipo de ficção que questiona a constituição do ―real‖ e interroga as 

contradições sociais, abrindo espaço para a mescla de medo e interesse que 

parece ter caracterizado as relações da burguesia com a aristocracia 

(VASCONCELOS, 2002, p. 122). 
 

 Essa contestação ao racionalismo e equilíbrio preconizados pelo Iluminismo iriam 

nutrir um tipo específico de produção artística, filha do século XVIII: o romance gótico 

inglês. A morte, noite, gemidos, sepulturas, contradições, a luta entre o bem e o mal, tensões e 

emoções reprimidas, nostalgia e toda sorte de contradições não com pouca frequência 

apareciam nestas produções literárias: ―[...] o romance gótico estabeleceu, sobretudo, um 
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diálogo tenso e ambivalente com seu próprio presente, com uma Inglaterra finissecular às 

voltas com mudanças substanciais na ordem política, social e econômica‖ (VASCONCELOS, 

2002, p. 132). 

 Nascido no auge do Romantismo, o romance gótico exalta o individualismo em 

oposição ao senso geral e absoluto do racionalismo. Aliás, a própria estética romântica traz 

uma atitude individualizada e centralizada no eu-narrador em oposição à objetividade que 

mais tarde se revelaria no Realismo e que aparece, ainda timidamente, em algumas produções 

regionalistas. O que nos interessa, por ora, é deslindar esta irrupção das narrativas fantásticas, 

especificamente as narrativas góticas, no seio do Romantismo. Para tanto, recorremos às 

pesquisas de Antonio Candido em Formação da Literatura Brasileira (2006, p. 343). O autor 

elucida que: 

 

No Romantismo, o romance é uma espécie de contrapeso do individualismo 

lírico, por mais de um aspecto. Gênero onímodo, dentro de suas fronteiras 

enquadrou-se desde logo tanto o conto fantástico (A noite na taverna), 

quanto a reconstituição história (As minas da prata) ou a descrição dos 

costumes (Memórias de um sargento de milícias). Por isso, se de um lado 

trazia água para o moinho do eu, ia de outro preservando a atitude de 

objetividade ao material observado, que mais tarde produzirá o movimento 

naturalista. 

 

 Candido (2006) ainda aponta que pessimismo e o sadismo seriam as manifestações 

mais originais do espírito romântico: ―[...] o satanismo, a negação e a revolta contra os valores 

sociais, quer pela ironia e o sarcasmo, quer pelo ataque desabrido‖ (CANDIDO, 2006, p. 

351). Virtudes humanas e aspectos imorais, tão contraditórios e opostos, entrariam no 

romance e poesia românticas como normas, marcando a própria condição do homem 

finissecular europeu, às voltas com problemas de ordem política, econômica e social. 

Em ―A Garganta do Inferno‖ tais elementos aparecem e se destacam no cenário 

regional, ou seja, há elementos muito característicos das narrativas góticas, porém encenados 

em meio ao sertão mineiro: ―As corujas e morcegos, batendo as asas espantados, esvoaçaram 

pelo matagal [...]‖ (GUIMARÃES, s/d, p. 139). 

Necessário salientar que o próprio cenário regional permite exibir a Natureza em toda 

sua grandiosidade. Aliás, do ponto de vista da topografia, merece destacarmos as diferentes 

modulações da Natureza no conto ―A Garganta do Inferno‖. Em um primeiro momento, 
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quando da abertura do conto e apresentação do povoado, nota-se que a Natureza ocupa um 

patamar de destaque. Conforme a narrativa de desenrola e as aflições e angústias da mãe a 

procura de sua filha aumentam, a Natureza passa a exprimir o estado de espírito das 

personagens, como na passagem: 

 

Já passava de meia-noite. O vento em lúgubres lufadas uivava em torno da 

casa; a coruja corta-mortalha, esvoaçando por cima do telhado, fez ouvir três 

vezes o seu guincho estridente como de um pano que se rasga; o galo três 

vezes bateu asas e não cantou. Terríveis agouros ! A pobre velha estava 

franzida de angústias e de pavor. Súbito ouve bater de leve á porta; a velha 

estremeceu, mas, em vez de ir abrir, encolheu-se toda no carito da cama a 

benzer-se e a rezar (GUIMARÃES, 1900, p. 140). 

 

Essas modulações alinham-se com a estética romântica que colocava não mais a 

Natureza e arte em planos superiores – e principalmente a Natureza como expressão do 

encadeamento das coisas, conforme era feito na estética clássica dos setecentos (CANDIDO, 

2006), mas ―[...] a Natureza física cheia de graça e imprecisão, frente à qual se antepõe um 

homem desligado, cujo destino vai de encontro ao seu mistério‖ (CANDIDO, 2006, p. 342). 

Para os poetas neoclássicos a Natureza é racionalizada e possui uma barreira, impedindo o 

artista de se imiscuir ou mudar o exterior. Os românticos, ao contrário, ―[...] não apenas vêem 

coisas diferentes no mundo e no espírito, como desejam imprimir à sua visão um selo próprio 

e de certo modo único [...]‖ (CANDIDO, 2006, p. 346). 

 No Brasil nossos autores também seguiram a diretriz europeia e não economizaram 

tinta ao descreverem a Natureza dotada de imponência e grandiosidade: ―O romance histórico 

e o regionalista são as duas vertentes principais em que se processa a descrição da Natureza 

[...]‖ (VOLOBUEF, 1999, p. 228). Volobuef também destaca que Bernardo Guimarães 

esmerou-se ao descrever a geografia brasileira em suas narrativas, demonstrando 

conhecimento da tipografia e admiração: ―O espaço físico, pois, torna-se fonte de orgulho 

nacional, do orgulho de ser brasileiro‖ (VOLOBUEF, 1999, p. 229). Esta proposta ia ao 

encontro do projeto nacional de exaltar a nação brasileira e até mesmo equipará-la ao 

continente europeu em termos de valor e dignidade (VOLOBUEF, 1999). 

Porém, ao se aproximarem do final do Romantismo, os artistas passam a descrever a 

Natureza de uma outra forma. Embora não tivessem freado por completo o desejo nacionalista 

de valorizar a terra brasileira, nota-se um sentimento de circunscrição, ou seja, a ―A Natureza 
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determina o exterior e o interior do personagem, moldando-o por fora e por dentro‖ 

(VOLOBUEF, 1999, p. 236). Em alguns momentos, inclusive, nota-se a transformação do 

homem em Natureza. 

 Em relação a esta transformação, Volobuef (1999) elenca oportunos exemplos, e 

dentre eles a autora cita a obra O Cabeleira (1876), de Franklin Távora, na qual o discurso 

narrativo aproveita elementos da Natureza para se referir um personagem: ―[...] o ―cometa‖ é 

o Cabeleireira; ―abrasar a terra‖ refere-se aos crimes por ele cometidos; a ―órbita‖ representa 

o caminho delinquente que ele seguia na vida; ―afundar no espaço‖ significa o fim de sua 

trajetória [...]‖ (VOLOBUEF, 1999, p. 235, grifos da autora). 

 ―A Garganta do Inferno‖ apresenta o tema da exploração aurífera. Lina, a moça que 

fugira com o rico rapaz, filho do guarda-mor da região, é rejeitada após alguns meses com a 

explicação de que o rapaz iria se casar com uma moça de família muito rica. Ao se ver 

rejeitada e humilhada, Lina foge com todo ouro que fora explorado pela família do rapaz e o 

atira na gruta. José Veríssimo (apud MAGALHÃES, 1926, p. 168) considera este conto uma 

―lenda simbólica‖: 

 

Lina, preferindo a Daniel o filho do guarda-mor, seria a terra mineira, cujas 

entranhas foram desvirginadas pelo colonizador português, desapiedado e 

ávido de miríficos tesouros; e o afundamento de ambos na Garganta-do-

Inferno, com toda riqueza acumulada pelo esforço do colonizador, 

significaria que a nossa independência houvera de surgir do desaparecimento 

do ouro (VERÍSSIMO apud MAGALHÃES, 1926, p.168). 

 

 Tal como na obra O Cabeleira (1876) notamos no conto de Guimarães características 

do Romantismo onde a paisagem impregna o indivíduo. Em ―A Garganta do Inferno‖ 

podemos fazer uma leitura da Natureza metaforizando a história do Brasil colonial, quando 

foram explorados minérios e ouro no interior de Minas Gerais, conforme sugere Veríssimo. 

Ao se utilizar da Natureza como projeto de afirmação nacional, Guimarães reforça o próprio 

projeto de consciência histórica do povo brasileiro.  

Por fim, após pedir desculpas à mãe, Lina se mata atirando-se na gruta. A mãe, que 

presenciara a cena morre subitamente. As pessoas do povoado creditaram todo o infortúnio ao 

Diabo que morava na gruta:  

 

O bispo mandou lá um padre que, com preces, exorcismos, e agua benta, 

conseguiu enxotar o diabo, e exortou ao povo que, a todo custo, entupisse 
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aquele buraco maldito, e fizesse todos os esforços para que naquele lugar de 

dores se erigisse um templo a Nossa Senhora dos Prazeres (GUIMARÃES, 

s/d, p. 148). 

 

Daniel, o primo que testemunhara a morte da tia e de Lina às escondidas, ―[...] mandou 

cobrir o entulho com uma laje, na qual lavrou toscamente a picão a letra S, e cobriu-a de terra. 

Cremos que quer dizer: segredo. Quem o descobrirá?...‖ (GUIMARÃES, s/d, p. 149). Ao 

manter o mistério, Guimarães argutamente mantém o propósito da escola romântica: dotar o 

Brasil de elementos da terra e valorizar o homem brasileiro em sua essência, ressaltando até 

mesmo suas crenças, suas superstições e suas lendas e mitos. 

A título de considerações finais podemos inferir que as páginas do conto ―A Garganta 

do Inferno‖ são fartas e opulentas no tocante à descrição da Natureza, fazendo clara referência 

a um projeto nacionalista. Além disso, nota-se o profundo conhecimento de Guimarães ao 

descrever minuciosamente o espaço no qual a narrativa se desenrola: ―[...] sempre o escritor 

ouro-pretano se serviu de assumptos brasileiros, e, o que é mais importante ainda, em geral 

descreveu cenários que pessoalmente viu e detençosamente percorreu‖ (MAGALHÃES, 

1926, p. 139) – fato que reforça, ainda mais, o desejo de exaltar a pátria em seus pormenores. 

Junte-se a isso o fato de Guimarães pontuar, em várias narrativas, a presença de um 

despreocupado e espontâneo contador de histórias, que tem como função principal resgatar 

casos, lendas e tradições de uma determinada região. 

Esse manancial de histórias lendárias e antigas contados nos sertões e que falam 

diretamente da história de uma região, não estão isentos de ―malinezas‖ (LACERDA, s/d, p. 

9). São estórias que simbolizam maldições de mulheres que sofrem, traições de 

conquistadores, guerras e lutas de conquista pela terra, medo do invasor, enfim. Um retrato da 

história do Brasil e de sua gente, com suas conquistas e dissabores, se interpõe nas entrelinhas 

de lendas antigas do sertão: 

 

A conquista da terra foi feita com lutas. Lutas contra os elementos, lutas 

contra os nativos, donos da terra e do ouro, lutas entre os próprios 

conquistadores. As primeiras sementes que o solo goiano recebeu foram o 

ardil, a mentira, o embuste e a feitiçaria. Era preciso recorrer a 

encantamentos, era necessário instigar a imaginação do gentio com 

alumbramento, com magia ou com o medo para tê-lo submisso (LACERDA, 

s/d, p. 9). 
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 É o que encontramos em ―A Garganta do Inferno‖. Os moradores do local recebiam 

com submissão a entrada dos colonizadores portugueses que extraíam ouro e minérios do 

local. Amedrontados, os moradores acreditavam na bruxa e em seus encantos, numa clara 

alusão à própria condição de submissão a qual viviam, ou seja, se não obedecessem às ordens 

dos colonizadores, seriam engolidos pela gruta onde se encontrava a bruxa. 

 O medo e os elementos próprios das narrativas góticas europeias presentes neste conto 

advém do fato, conforme citado nos parágrafos iniciais deste trabalho, do contato de Bernardo 

Guimarães com escritores que fizeram o percurso Brasil – Europa. Soma-se a isso a vinda de 

brasileiros de outros estados para o centro-oeste, que também contribuíram para disseminar 

antigas lendas europeias: ―Povoaram as terras do oeste não os estrangeiros vindos diretamente 

para a colonização; não chegaram até nós os europeus invasores das terras brasileiras, mas 

chegaram até aqui os neobrasileiros com as lendas abrasileiradas‖ (LACERDA, s/d, p. 10). 

 Por fim destacamos as pesquisas de Bernardo Guimarães, que ao juntar elementos do 

gótico à sua escrita regional - especificamente durante o momento de enaltecimento do Brasil 

nas artes, o romantismo -, nos chama atenção para um conturbado momento do nosso passado 

histórico. Ao resgatar lendas e tradições e recriá-las em sua prosa, Guimarães mantém viva a 

memória de uma região muito importante de nosso país, o centro-oeste, contribuindo assim 

para o entendimento de nossa formação histórica, política, econômica e cultural. 
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Resumo: Por via deste artigo, objetivamos tecer reflexões acerca do cruzamento entre a arte 

literária e a cinematográfica no âmbito dos contos de fadas, tratando especificamente da 

transcriação da personagem da madrasta Malévola, do conto A bela adormecida dos irmãos 

Grimm (1812 - 1815) para a obra fílmica dirigida por Robert Stromberg e produzida pela 

Walt Disney Pictures, que recebe o nome Malévola (2014). Observaremos quais são as 

mudanças mais expressivas que ocorrem no processo de recriação da narrativa literária 

clássica para a narrativa cinematográfica. Nesse sentido, buscaremos explicitar de que forma 

ocorre a representação dualista do bem e do mal em Malévola, que transita ente a vilania e a 

heroicidade, constituindo o foco da narrativa. Nessa perspectiva, apontaremos nossas 

discussões sobre os processos de desconstrução de estereótipos – comuns aos contos de fadas 

tradicionais – que são redimensionados no objeto fílmico. Ressaltaremos algumas 

particularidades da produção cinematográfica que concorrem para a propagação de ideais 

inovadores no que se refere ao perfil feminino na contemporaneidade, sem perder de vista a 

magia da representatividade intrínseca ao conto de fadas. Esperamos, com o desenvolver 

deste trabalho, compreender como a recriação da personagem Malévola foi realizada de modo 

a permitir o hibridismo entre bem e mal em sua atuação no objeto fílmico. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Cinema; Malévola. 

 

Dos laços entre cinema e literatura 

Apropriando-nos da ideia de Roland Barthes (1972) sobre as ―narrativas do mundo‖, 

diríamos que não há sociedades sem narrativas, uma vez que essas se multiplicam 

initerruptamente, e assumem funções fundamentais, que se estendem para as culturas e para a 

vida das pessoas. Sabemos que a literatura exerce papel fundamental enquanto arte de narrar 

histórias desde os primórdios da humanidade. Conforme considera Cândido (2012) a 

produção e fruição da literatura se baseiam numa espécie de necessidade universal de ficção e 

de fantasia, que de certo modo é coextensiva ao homem, pois aparece invariavelmente em sua 

vida, como indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação das necessidades mais elementares. 

Seja por via oral, visual ou escrita, a necessidade de ficção se manifesta a cada instante, 

justificando assim o interesse pela função dessas formas de sistematizar a fantasia, de que a 

literatura é uma das modalidades mais ricas. 
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Observamos que, especialmente na atualidade, o fazer literário tem ultrapassado as 

barreiras institucionalizadas dos livros e conquistado novos suportes para seu registro e 

propagação, tornando possível o acesso a outras formas de representações literárias. Estamos 

nos referindo às modalidades ligadas à comunicação pela imagem, propiciada pela técnica da 

transposição fílmica que parece alcançar um grande público, atendendo, ao lado da literatura, 

a necessidade de satisfação de ficção e fantasia tão comum aos indivíduos. 

É inegável que, dentre as conquistas humanas, a evolução dos meios de comunicação 

bem como o desenvolvimento das novas tecnologias da informação consistem num grande 

salto no âmbito das transformações técnicas e científicas ocorridas a partir do século XIX. Por 

isso, este trabalho se propõe a examinar as relações entre a arte literária e alguns recursos de 

mídia próprios dessa crescente evolução tecnológica, como o Cinema que, desde sua criação 

na França ao final do século XIX, vem sendo vinculado à ascensão da indústria cultural, 

encontrando na Literatura, e mais especificamente nas narrativas ligadas ao imaginário, como 

os Contos de Fadas, matéria-prima para suas (re) criações.  

Carolina Marinho, pesquisadora das narrativas maravilhosas provenientes da literatura 

e do cinema, observa que 

 

Por volta de 1908, muitos clássicos da literatura universal foram resgatados 

para recriar nas telas obras de grande sucesso, responsáveis por uma vertente 

definitiva que marcaria os novos rumos da história do cinema. Dessa forma, 

se inaugura no cinema sua grande missão de armar um conflito, criar 

personagens e dotá-los de uma densidade psicológica, buscando reproduzir o 

discurso romanesco dos séculos XVIII e XIX (MARINHO, 2011, p. 55). 

 

Marinho assevera ainda que, Griffith – um dos maiores realizadores do cinema norte-

americano – foi o primeiro a levar às telas histórias de escritores consagrados como 

Shakespeare, Poe, Dickens etc., lançando as sementes para a legitimação do cinema se 

inscrever no circuito das ―belas-artes‖. 

O que podemos observar a partir de então é que as sementes lançadas no estreito 

diálogo entre cinema e literatura continuam produzindo frutos. Há, especialmente na 

contemporaneidade, uma grande diversidade de filmes que revisitam clássicos da literatura 

clássica, com notória recorrência àqueles voltados potencialmente para o público infantil, 

especialmente baseados nos contos de fadas. Este é um fator que nos chama a atenção – o 

crescente investimento dos estúdios para ilustrar histórias clássicas, imprimindo-lhes 
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características contemporâneas por meio das releituras, adaptações e suas ressignificações, 

criando-se assim um processo dinâmico de paródias e paráfrases. 

 Diversas são as obras fílmicas que trazem personagens femininas, protagonistas ou 

não, representando momentos da história e das culturas. Sendo assim, nosso propósito é 

investigar as mudanças mais expressivas resultantes do processo de interação entre a história 

―do papel‖ e a história transposta para a tela, tendo como corpus de nossa análise o conto A 

Bela Adormecida, dos irmãos Grimm (1812 - 1815) e a obra fílmica Malévola (2014), dirigida 

por Robert Stromberg e produzida pelos estúdios Disney, por meio de uma leitura que nos 

permita compreender em que medida o texto fílmico dialoga com o conto. Neste caminho, 

focaremos na transcri(a)ção da figura da madrasta, da narrativa literária, na personagem 

Malévola, da narrativa fílmica homônima, para explicitar de que forma ocorre a representação 

da coexistênica do bem e do mal em sua composição, assim como nos processos de 

desconstrução de estereótipos – comuns aos contos de fadas tradicionais – que são 

redimensionados na composição do perfil feminino representado no objeto fílmico. 

 O cinema tem produzido muitas reinvenções – produções de histórias que já foram 

contadas. Porém, ao tecer as novas narrativas, muitas vezes recria histórias que dialogam 

umas com as outras, numa espécie de bricolagem a partir de retalhos juntados de outras 

histórias. Marinho assevera que o conto de fadas é uma dessas criações compostas por 

retalhos ―que talvez seja a mais poderosa na vida da humanidade. A cada nova leitura o 

leitor/espectador percebe outros aspectos e perspectivas não notadas antes‖ (Marinho, 2009, 

p. 59). É sob essa ótica de representação que nos interessa mis de perto, na forma como o 

diretor Robert Stromberg e a produtora Linda Woolverton conduzem a narrativa Malévola 

(2014) de modo a produzir no objeto fílmico derivações que permitem a aproximação entre o 

comportamento humano e a ação dos personagens, produzindo efeitos de sentido e criando 

um universo ficcional, propondo assim um tipo de pacto entre a obra e o público receptor e 

subsidiando respostas à indagações subjetivas da natureza humana.  

 Ao serem transpostas para a linguagem cinematográfica, as histórias, conforme 

observamos, têm transformado alguns elementos e agregado outros. Ressalte-se que ao 

tratarmos de recriações, releituras, é comum que tenhamos ressignificações tais como 

personagens que se subvertem, que perdem ou ganham relevância e foco na narrativa, 

incorporação de novos elementos, acréscimo e mutação de espaço, novos conflitos, compondo 
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o terreno das adaptações. Consideremos o que assevera Robert Stam, estudioso da teoria do 

cinema, quando afirma que 

 

uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mudança do 

meio de comunicação. A passagem de um meio unicamente verbal como o 

romance para um meio multifacetado como o filme, que pode jogar não 

somente com palavras (escritas faladas), mas ainda com música, efeitos 

sonoros e imagens fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de 

uma fidelidade literal, que sugeriria qualificar até mesmo de indesejável 

(STAM, 2008, p. 20). 

 

Destarte, aqui consideraremos adaptação como a hibridização de linguagens, 

transformações e transmutações entre diferentes meios que se recombinam de modo a resultar 

em ressignificações de um mesmo texto, considerando, nesse sentido, que a adaptação 

mantém viva a obra anterior, sob nova ótica de representação, tal como a concebe Robert 

Satm (2008). É o que observaremos entre o conto A Bela Adormecida e o filme Malévola, em 

que protagonistas e antagonistas das obras levadas para o cinema abandonam a polarização 

comportamental do bem e do mal, fazendo com que o binarismo fixista no papel desenvolvido 

pelos personagens perca espaço, cedendo lugar à construção de uma ambiguidade física e 

psicológica de uma das personagens das histórias apresentadas. 

 

Do conto ao cinema, a transcri(a)ção 

A narrativa cinematográfica Malévola (2014) opera pela recriação da história coletada 

oralmente, no século XIX, pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. A versão dos Grimm foi 

popularizada com a história da princesa que nasceu em um castelo para a alegria de seus pais, 

o rei e a rainha, que até então viviam tristes por não terem filhos. Quando a menina nasceu, 

chamaram-lhe de Aurora e fizeram um grande banquete, convidando todo o reino, inclusive 

doze feiticeiras que iriam presentear a princesa com suas dádivas mágicas. Nesta versão, o 

conflito é iniciado pelo desejo de vingança da personagem Malévola, a bruxa má que não foi 

convidada para a festa e, como forma de vingança, proferiu à princesa maldição que a levaria 

à morte em sua adolescência. No desenvolver desta história Aurora não morre, conforme a 

maldição, pois, uma das fadas teve tempo de atenuar o feitiço de Malévola concedendo à 

princesa, em lugar da morte, um sono secular, que acaba no despertar de Aurora ao ser beijada 

por um príncipe, com quem se casou e foi feliz para sempre. 
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O filme Malévola (2014) recria a trajetória da feiticeira que quer se vingar do rei, tal 

como na versão dos Grimm, porém todo o direcionamento da narrativa é voltado para 

Malévola de modo a notabilizar os acontecimentos da vida da personagem que dá título à 

história. Na versão fílmica
58

, o enredo explora os acontecimentos que levaram Malévola ao 

desejo de vingança, acarretando o lançamento do feitiço sobre Aurora e os motivos que a 

tornam uma personagem ora vingativa, ora piedosa, resultando uma configuração híbrida, que 

oscila entre a vilania e a heroicidade. 

A constituição da personagem Malévola na narrativa fílmica contraria um esquema 

tradicionalmente seguido na estruturação dos contos de fadas. Vladimir Propp, em sua obra 

Morfologia do conto maravilhoso (2001) atribui aos personagens uma série de funções que 

representam a base morfológica dos contos de magia em geral. Para Propp, numerosas 

funções se agrupam seguindo determinadas esferas, cujas funções são as personagens que 

realizam. No conto maravilhoso, as esferas da ação seriam: 

 

1. A esfera de ação do antagonista, que compreende: o dano, o combate e as 

outras formas de luta contra o herói, e a perseguição. 2. A esfera de ação do 

doador, que compreende: a preparação da transmissão do objeto mágico e o 

fornecimento do objeto mágico ao herói. 3. A esfera de ação do auxiliar, que 

compreende: o deslocamento do herói no espaço e [...] a transfiguração do 

herói. 4. A esfera de ação da princesa, que compreende: a proposição de 

tarefas difíceis, a imposição de um estigma [...]. 5. A esfera de ação do 

mandante. Inclui somente o envio do herói. 6. A esfera de ação do herói. 

Compreende: a partida para realizar a procura, a reação perante as exigências 

do doador, o casamento. 7. A esfera de ação do falso herói, compreendendo 

também a partida para realizar a procura, a reação perante as exigências do 

doador, sempre negativa e, como função específica, as pretensões enganosas 

(PROPP, 2006, p. 44).  

 

De acordo com Propp, as esferas de ação dos personagens é que permitem ao 

leitor/espectador atribuir significados e sentido à narrativa, promovendo dessa forma a 

interação entre o texto e seu receptor. Para o autor, seria a partir da ação de cada personagem 

que acontece a compreensão das situações apresentadas em cada contexto real-ficcional. 

Assim sendo, as ações dos personagens representam as partes fundamentais do conto 

maravilhoso.  

                                                           
58

 Embora tenhamos conhecimento da animação criada em 1959 pelos Estúdios Disney, estaremos nos referindo 

aqui à produção do longa metragem de 2014. 
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 Considerando que, na maioria das vezes, o tema principal abordado no conto 

maravilhoso atinge questões existenciais humanas, envolvendo sentimentos múltiplos como 

benevolência, maldade, tristeza, alegria e tantos outros, o que observamos em Malévola 

(2014) na esfera de ação de sua personagem principal é a capacidade de portar a coexistência 

de sentimentos e comportamentos que a distanciam da polarização comportamental dos 

personagens, tão comum em contos de fadas, conforme assevera Propp, e assim como ocorre 

na versão primeira de A bela Adormecida, na qual Malévola é essencialmente má, do início ao 

final da narrativa. 

 O comportamento ambivalente de Malévola se faz interessante por se aproximar do 

real comportamento humano, possibilitando ao receptor da narrativa uma interação mais 

significativa com a obra em contato. Sabemos o quanto o universo retratado em contos de 

fadas e afins – que lidam como o maravilhoso – possuem a faculdade de estabelecer 

significação principalmente para o público infantil, familiarizando-o com o conteúdo dos 

contos que impelem a produção de fantasias, falando às crianças o que há de mais real, do que 

há dentro delas, levando-as à reorganização de elementos fabuladores em resposta a conflitos 

inconscientes. Nessa perspectiva, o psicanalista Bruno Bettelheim (1992), que se dedicou a 

estudar os mais famosos contos de fadas, assevera que, ao estar em contato com o conto de 

fadas, a criança adapta o seu conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, e isso a capacita 

a lidar com esses conteúdos. Para Bettelheim 

 

É aqui que os contos de fadas têm um valor inigualável, conquanto 

oferecem novas dimensões à imaginação da criança que ela seria 

incapaz de descobrir por si só de modo tão verdadeiro. Mais 

importante ainda: sua forma e estrutura sugerem à criança imagens 

com as quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles dar melhor 

direção à sua vida (BETTELHEIM, 1992, p. 14). 

 

Seja para a criança ou para o adulto, o inconsciente é um determinante poderoso do 

comportamento que, por sua vez, não se manifesta exclusivamente de maneira boa ou má, 

pois os homens não são essencialmente bons ou maus. 

A representação dualística de Malévola, que tansita entre a maldade e a benevolência 

no objeto fílmico, explicita a natureza complexa da vida a que todos os indivíduos estão 

sujeitos. Na versão fílmica, temos uma espécie de justificativa para o comportamento de 

maldade que levou Malévola a amaldiçoar Aurora. 
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 Conforme apontamos, diferentemente do que ocorre no conto tradicional, dos irmãos 

Grimm, na transcriação para o suporte fílmico Malévola é reconfigurada e ganha a função de 

uma conflitante protagonista da história que envolve a bela adormecida. O hibridismo na 

atuação de Malévola é explícito tanto em sua forma física quanto comportamental. Conforme 

narração da própria personagem, que dá início ao relato de sua história, esta será ―uma velha 

história contada de um jeito diferente‖ (Malévola, 2014). Inicialmente, a personagem é 

apresentada como a jovem fada alada que habita o reino dos Moors e o protege da presença 

ameaçadora dos humanos. É em razão desta proteção que se dá o conflito entre a fada e os 

homens do reino vizinho, que pretendem a dominação do espaço onde Malévola impera. Não 

se restringindo ao conflito originado pela invasão do espaço, surge também o conflito em 

torno da relação que se desenvolve entre Stefen, um jovem humano, e a fada Malévola, que 

acredita que há uma reciprocidade de sentimento amoroso entre ambos e acaba sendo traída 

pelo ambicioso rapaz que, intencionando ser o rei dos humanos, trai Malévola arrancando-lhe 

as asas. Esse é um momento bastante significativo no filme, pois denota a opressão masculina 

sobre o princípio feminino. Para afirmar seu poder e se tornar rei,  o rapaz aniquila a jovem 

fada retirando dela o que a faz ser fada pelo ato de  "cortar as asas", expressão figurativa que 

conota, para além da mutilação física, a mutilação do poder de Malévola. 

 É a partir do momento em que a fada se vê traída e destituída de suas asas, que lhe 

conferiam toda a liberdade e maior exercício de seu poder, que ocorre o processo de transição 

da personagem que até então figurava apenas como protetora de seu reino para a antagonista 

dos humanos. Ressalte-se o fato de que é a partir deste momento também que Malévola perde 

a crença no amor e é tomada pelos sentimentos de ódio e vingança. É esse desejo de vingança 

que leva a fada a proferir o feitiço do sono profundo para Aurora, a filha de Stefen, que se 

tornou rei após trair Malévola. 

 Ao ser recriada, a narrativa da história da princesa que dorme à espera de seu príncipe 

salvador confere foco agora aos procedimentos que conduziram Malévola no desenvolver de 

sua personalidade que transita para o mal. Sendo assim, diferentemente da versão clássica, na 

versão para o cinema há um enfoque maior no conflito de Malévola consigo mesma. Essa 

reconfiguração assumida pela personagem fica bastante demarcada no suporte fílmico que 

oferece outros recursos que possibilitam a interpretação do espectador. Embora saibamos que 

tanto na narrativa literária quanto no cinema há a criação, por parte dos receptores, da 
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significação em torno da efabulação, aos recursos da literatura, acrescentam-se recursos 

próprios da linguagem cinematográfica, como a criação a partir das estruturas imagéticas e 

recursos como som, imagem, linguagem gestual e vocal dos personagens, bem como suas 

aparências que oportunizam ao receptor uma observação mais profunda entre o agir e o falar 

dos personagens.  

Tomando as palavras de Christian Metz (1972), diríamos que o filme desperta o 

sentimento de estar assistindo diretamente a um espetáculo quase real, o que ―desencadeia no 

espectador um processo ao mesmo tempo perceptivo e afetivo de participação‖ conquistando 

de imediato uma espécie de credibilidade conferido por este caráter de realidade. No 

momento da transição da fada, as imagens criadas para o espaço fílmico vão remontando toda 

a significação em torno do que se passa. O reino dos Moors, antes colorido e cheio de vida, 

torna-se um espaço sombrio, de cores acinzentadas e aspecto lúgubre. A aparência da fada 

Malévola também passa por modificações. Suas vestes, agora negras, e seus cabelos, 

comprimidos num turbante preto, enaltecem ainda mais seus chifres e, juntamente com sua 

feição agora nefasta, compõem o novo visual da fada que transmuta para a vilania. 

 As modificações que vão ocorrendo na efabulação quando da transposição para o 

cinema é que dão o tom de recriação ao conto. Na versão fílmica, personagens como as três 

fadas que são incumbidas de tomar conta de Aurora longe do castelo não recebem o mesmo 

foco. Mais uma vez é Malévola quem recebe destaque significativo ao se aproximar de 

Aurora, que fora enviada pelo pai para o isolamento na floresta na tentativa de evitar que o 

feitiço lançado se realizasse. O objetivo inicial de Malévola ao aproximar-se da pequena 

Aurora seria causar-lhe o mal, porém, o que ocorre é o inverso, pois a fada torna-se uma 

espécie de protetora da princesa, que faz com que os sentimentos de Malévola sejam 

despertados para o senso de proteção e afeição, desencadeando assim um desequilíbrio, um 

conflito sentimental na vilã que, arrependida da praga que havia rogado, tenta revogá-la em 

nome do sentimento de amor que a tomou. 

 Mais uma vez temos a oscilação da personagem título da narrativa fílmica que transita 

agora de vilã para heroína, pois o objetivo de Malévola passa a ser evitar que a profecia que 

causará a morte prematura de Aurora seja cumprida. Muda-se mais uma vez, conforme 

supramencionamos, segundo o esquema de Propp, as esferas de ação da personagem, até 

então antagonista – que seria de perseguir e causar danos à princesa – para a esfera de ação do 
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herói (neste caso heroína) que parte em busca da salvação e revogação do mal. 

Diferentemente do conto dos Grimm, em que protagonistas e antagonistas aparecem bem 

delimitados, na recriação para o cinema temos a dualidade bem e mal emparelhadas na 

reconfiguração de Malévola, que representa conflitos existenciais como os dos humanos. Isso 

constitui um rompimento com o maniqueísmo comportamental de personagens utópicos, 

dotados de predicados essencialmente bons ou maus e abre espaço para a reconstrução de uma 

personagem conflitante. 

 O conflito vivenciado por Malévola na narrativa fílmica representa um perfil mais 

humanitário da personagem, mesmo sendo ela um ser encantado. Dessa maneira, ao ser 

transposto para o cinema, o conto rompe com a costumeira polarização vilania e heroicidade e 

assume caráter de uma narrativa que sai da representatividade plana e coloca seu receptor – 

leitor e/ou espectador diante da possibilidade de compreensão da relatividade que envolvem 

sentimentos de maldade e bondade. As características explicitadas em Malévola em sua 

recriação para o suporte fílmico denotam ainda mais o caráter de realidade conferido pelo 

cinema às narrativas, ao que se refere Metz.  

Poderíamos elencar aqui muitas outras mudanças nas esferas de ações das 

personagens, como ocorre também com Aurora e o Príncipe, de modo a apontar que o conto 

representado no suporte fílmico recria novos ideais referentes a valores e juízos morais. 

Porém, neste trabalho, vamos manter nosso foco sobre a nova configuração dada à Malévola 

que concorre para a contestação do estereótipo do lugar fixo representado no conto dos 

Grimm bem como outros personagens, de outras histórias, que com recorrência assumem 

posição fixista nos contos de fadas. 

Como estamos tratando aqui da recriação da narrativa cuja personagem principal traz 

em seus agires uma representação que transgride os moldes do conto tradicional, faz-se 

relevante que voltemos nossas discussões também para alguns elementos que reforçam seu 

caráter inovador, constituindo uma mensagem completamente diferente da que possivelmente 

se apreende no contato com a versão primeira, a do conto, assinada pelos irmãos Grimm. 

Nesse sentido, faremos a análise desses elementos redimensionados para o cinema que nos 

permitem inferir de Malévola novas significações. 
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As reconfigurações em torno do feminino 

 Recriações como a que analisamos aqui possibilitam a interação de textos tradicionais 

com os novos aspectos sociais e culturais que vigoram na atualidade, como a reconfiguração 

da figura feminina, aspecto sobre o qual recai nosso olhar investigativo. Sabe-se que, apesar 

de todas as lutas travadas pelo movimento feminista, desde sua consolidação em meados do 

século XIX até então, a ideia que ainda prevalece em certa parcela das esferas institucionais, 

como a familiar, religiosa, política, de atuação profissional, moral entre outras, parece ser 

aquela de que seguimos padrões tradicionalmente masculinos de vida social. Assim sendo, 

ainda é bastante pertinente que o aspecto da reconfiguração da mulher na sociedade seja 

abordado em espaços como aa literatura e outros meios no intento de se promover a ideia de 

constituição de um espaço comum aos homens e mulheres sem hierarquizações ou 

predominância do regime de patriarcado. 

 Malévola concorre para composição do legado de obras que desconstroem paradigmas 

ideológicos tradicionais com os quais, por muito tempo, se pensou a condição das mulheres. 

A transcriação da personagem título, além de demonstrar um caráter mais humanizador 

denota, por meio dos agires de Malévola, uma vilã e ao mesmo tempo heroína em um papel 

principal que se desprende de qualquer conceito predeterminado. Tem-se, desde o início da 

narrativa, a presença marcante e a imponência da fada que comanda seu povo, em condição de 

líder que enfrenta um reinado masculino e é capaz de vencê-lo. Talvez resida aí o fato de 

Malévola ser um exemplar de mulher não desejada por uma sociedade patriarcal e machista, 

pois se destaca por possuir poder e por não ser submissa aos homens. A ação de Malévola na 

narrativa fílmica abre espaço para mudanças na dominação masculina e da submissão 

feminina frente aos embates estabelecidos pela defesa de seus interesses. 

A personalidade de Malévola, que é apresentada tanto como heroína quanto como 

vilã, constitui arquétipos de feminilidade em dualidade: o lado vingativo, afrontoso 

contrastando com seu lado emocional protetor, maternal. Ambas as feminilidades, ao mesmo 

tempo em que constituem um conflito, completam-se, demonstrando uma personagem que 

abandona o maniqueísmo comportamental e dá lugar à reconfiguração da imagem conflitante 

da personagem recriada, conferindo-lhe uma nova gama de nuances e profundidade. Nesse 

sentido, não há a prevalência de personagens rasas, que simplesmente são essencialmente más 

ou boas. Aurora, assim como Malévola, também sai dessa condição superficial da princesa 
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passiva à espera de um príncipe que resolva seus conflitos. Contrariando a versão original, em 

que a princesa nada tem a fazer além de esperar pelo beijo redentor dado pelo seu amor 

verdadeiro – do príncipe que a encontra uma única vez no meio da floresta – Aurora recebe 

um papel muito mais relevante, pois cabe a ela auxiliar Malévola na recuperação de suas asas 

na batalha contra o rei Stefen, seu próprio pai, a quem a princesa decide enfrentar após tomar 

conhecimento de toda a sua história.  

No desfecho dos fatos que envolvem Malévola e Aurora, há duas subversões 

relevantes no tocante a inovações na conduta das personagens femininas. A primeira delas 

consiste no fato da princesa ultrajar o regime do patriarcado e escolher ladear Malévola. A 

segunda, e talvez a mais significativa, consiste na desconstrução do ideal de amor romântico 

entre um príncipe e uma princesa, consolidado à primeira vista. O que podemos inferir no 

decorrer da narrativa fílmica é que o amor verdadeiro deve ser construído ao longo do tempo, 

com a convivência e a aceitação das imperfeições do outro, assim como ocorreu com 

Malévola e Aurora. Permitimo-nos essa inferência pois, o ato de amor verdadeiro que arrebata 

o feitiço que deixaria Aurora em sono eterno não é um simples beijo de um príncipe que 

esteve com ela por apenas um momento. A simbologia da salvação está no arrependimento de 

Malévola, que beija Aurora com um pedido de perdão pelo esconjuro, demonstrando seu amor 

maternal e o desejo real de que a princesa sobreviva. A ideia de felicidade para sempre e amor 

verdadeiro conferida apenas pelo sentimento entre um homem e uma mulher são 

desconstruídas aqui. A narrativa fílmica apregoa valor aos sentimentos advindos de outras 

relações, como a da princesa e sua madrinha, demonstrando que não só de amor conjugal se 

fazem as histórias e as vitórias. Outra desconstrução relevante no longa-metragem está no fato 

de Malévola não desejar, como na versão tradicional, o casamento com o rei. Inferimos deste 

fato que a personagem pode se sentir feliz independentemente do matrimônio, não 

visualizando o enlace como forma única de obtenção da felicidade. 

Na representação de Malévola, mesmo enquanto fada, o elemento mais marcante de 

sua personalidade é a força e o poder, e não a graça que costuma imperar na personificação 

das fadas. Denota-se, dessa maneira, outros padrões de feminilidade existentes nas mulheres, 

que podem ser representadas não apenas por graça e doçura. Este enaltecimento da força no 

protagonismo feminino substitui a representação da personagem mulher como sendo a vítima 

frágil, que necessita sempre da intervenção masculina. Essa particularidade concorre para 
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avanços na desconstrução do assujeitamento feminino perante o masculino. Tanto Malévola 

quanto Aurora são deslocadas da condição de vítimas – uma tendência bastante comum nos 

contos clássicos que acabam por favorecer o machismo –  e reposicionadas na condição de 

protagonistas de seus destinos.  

Ao ser recriada, a velha história padrão adquire elementos novos esse apresenta em 

perspectivas diferentes. Infere-se do filme que mulheres fortes podem ser feridas e, em 

determinado momento, podem ser vítimas. Contudo, essa condição não há que ser perene, 

pois vítimas não precisam ser fracas. Malévola acaba por indicar que mulheres podem ser 

vilãs e heroínas e tudo isso ao mesmo tempo, remetendo para a própria condição humana, que 

opera sempre de forma complexa, muito mais conflitante do que se propagou pelos clássicos, 

durante muito tempo. 

 

Considerações finais 

A narrativa fílmica analisada aqui, em se tratando de uma criação artística, apresenta, 

invevitavelmente, todo um posicionamento ideológico. Ao revisitar A Bela Adormecida, 

reinventando sua história, apresenta algumas inversões significativas em relação ao texto-

fonte de sua criação. O que ocorre é um processo que envolve o resgate de uma história 

reinventada em imagens e movimento, à luz de uma interpretação autorizada pela adaptação, e 

em meio a esse processo, a criação de uma personagem principal cujo perfil se revela mais 

humanizador ao deixar transparecer conflitos existenciais que permitem ao receptor o 

posicionar-se no lugar do outro e poder identificar-se com indivíduos bons e maus, 

complexos, multifacetados. 

Malévola sintetiza uma certa oposição ao que algumas produções voltadas para o 

público infantil negativamente realizam: a tendência a enxergar neste público adultos em 

miniatura que devem receber inúmeros conceitos sobre o bem e o mal, certo e errado, 

denotando uma visão maniqueísta, a exemplo do que ocorre com versão de A Bela 

Adormecida, dos Grimm. Contrariamente a este processo, a narrativa fílmica aqui examinada 

representa a ambivalência dos comportamentos morais que permitem que posições 

contraditórias ocupem o mesmo espaço, ocasionando a empatia do receptor. 
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Resumo: A literatura juvenil foi, por muito tempo, questionada em sua qualidade estética, 

cerceada em sua abordagem temática e tratada como arte menor por sujeitos que detinham 

informação insuficiente a respeito da produção artística da área. Ao contrário desse 

pensamento, a literatura juvenil enquanto subsistema literário que, diferentemente da 

literatura infantil – com uma fortuna epistemológica já mais ampla, no entanto, sempre aberta 

– apresenta-se como campo profícuo de estudos e pesquisas. Inserindo-se no rol destas 

possibilidades, o presente artigo, resultante de pesquisa de mestrado em andamento, com 

bolsa da instituição de fomento FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás – visa, numa perspectiva interdisciplinar, investigar questões referentes às 

representações da morte, à construção identitária, à valorização da literatura juvenil, bem 

como a outros temas afins a essa discussão. Para constituir o recorte desse trabalho, 

selecionamos Tão longe... Tão perto (2009), de Silvana de Menezes. O enredo, sob a 

perspectiva de um garoto de dez anos de idade, traz a delicada história de uma avó 

diagnosticada com Alzheimer, de uma empregada com seu bebê recém-nascido e como essas 

situações apontam para um encontro mágico entre uma vida que vai e outra que fica. 

Permeando a trama há ainda os questionamentos, angústias e medos do neto que narra a 

história. Pretendemos, por via do presente trabalho, examinar em que medida as 

representações de morte presentes na narrativa influenciam a construção identitária das 

personagens e, em menor escala, como a memória e o esquecimento participam dessa 

construção. Com tal propósito, examinamos a obra literária selecionada partindo das reflexões 

concernentes aos conceitos de representações de morte, memória e identidade desenvolvidos 

por Elias (2001), Loureiro (2000), Xavier (2013), Hall (2014) e Silva (2014). 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura juvenil; Identidade; Memória; 

 

Subsistemas apreciados 

 Cada vez mais a Literatura Infantil e Juvenil (LIJ)
59

 é encarada de forma distinta. Esta 

área que, num primeiro momento, foi considerada sob a égide da pouca profundidade e da 

imaturidade – adjetivos que derivam das características comumente dedicadas ao seu público 

leitor –, apresenta agora, apesar de o preconceito ainda rondar os estudos na área, uma face 

mais polida esteticamente e respeitada em razão das análises realizadas por pesquisadores que 
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 Embora o presente artigo trate especificamente da literatura juvenil, os dois subsistemas serão contemplados 

neste primeiro tópico justificado pela preponderância de pontos convergentes entre eles. 
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corajosa e paulatinamente desbravaram e continuam a desbravá-la. O livro de Peter Hunt 

(2010), Crítica, teoria e literatura infantil é bastante atual nesse sentido. Ele mesmo, ao dizer 

do seu percurso de pesquisa, reproduz alguns dos dizeres que costumava ouvir: 

 

(...) para muitos acadêmicos, a literatura infantil (que, como veremos, se 

define exclusivamente em termos de um público que não pode ser definido 

com precisão) não é um assunto. Seu próprio tema parece desqualificá-la 

diante da consideração adulta. Afinal, ela é simples, efêmera, acessível e 

destinada a um público definido como inexperiente e imaturo. Não é, como 

certa vez um professor universitário me disse, ―um assunto adequado ao 

estudo acadêmico‖ (HUNT, 2010, p.27-28). 

 

O número de títulos de livros de literatura infantil e juvenil vem aumentando 

gradativamente de forma bastante acelerada. Na década de 70, as publicações específicas para 

o gênero representavam 8% da tiragem dos lançamentos editoriais. Já a partir de 2000 a venda 

de exemplares corresponde a 25% do mercado, mirando à expansão (MARTHA, 2008, p. 9). 

A expressividade desses números aponta para um nicho que demanda pesquisadores e oferece 

condições para que se debrucem sobre a área. A lista dos trabalhos que adensam a fila dos 

estudos em LIJ só faz aumentar seu prestígio e mostrar que muito ainda precisa ser feito. João 

Luís Ceccantini, em seu texto Perspectivas de pesquisa em literatura infanto-juvenil (2004), 

apresenta ao leitor múltiplas possibilidades de investigação e coloca em relevo a marcante 

característica interdisciplinar que constitui o campo. 

Por muito tempo a LIJ foi considerada como algo à parte daquelas afirmações que 

caracterizam a literatura enquanto potência capaz de abarcar grande parte das experiências 

possíveis à vida humana, sendo tomada apenas como ferramenta didático-moralizante 

adequada a veicular determinados conteúdos oficializados pelo currículo escolar e 

determinados padrões de comportamento às crianças e aos jovens. O próprio surgimento da 

categoria diferenciada para um público de leitores mirins foi – e, em algumas instâncias, ainda 

é – alvo de preconceito por conta da informação reduzida acerca do gênero. Basta chamar a 

atenção para a nomenclatura ―infanto-juvenil‖ amplamente divulgada, para notar a existência 

da desconsideração das especificidades de cada categoria, como se ambas fossem a mesma 

coisa.  

Atualmente, a crítica de literatura infantil e juvenil, ciente da necessidade de 

vislumbrar esses dois grupos identitários ―crianças‖ e ―jovens‖ como fatias distintas de sujeito 
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(ainda que não de forma estanque), prefere proceder pela consideração de dois subsistemas 

literários também diferentes: o infantil e o juvenil. Separar tais vocábulos, como foi sugerido 

acima, é já apontar para uma informação que precisa ser considerada. Isto acontece para que 

as diferenças que demarcam cada subsistema recebam seu devido valor. Por exemplo, 

enquanto na literatura infantil os recursos ilustrativos aparecem em maior escala e a 

linguagem utilizada é um pouco menos arrojada, porque precisa considerar o seu leitor mirim, 

na literatura juvenil, conforme Xavier (2013, p. 14), as ilustrações perdem um pouco de 

espaço e o texto pode ser utilizado de forma mais complexa, podendo contemplar ainda gírias 

e coloquialidades comuns à realidade do jovem leitor. Outra característica básica é que, 

normalmente, no primeiro subsistema o protagonista é uma criança e no segundo é um 

adolescente – ponto responsável por criar uma empatia com seu leitor em potencial. 

A infância e a adolescência têm sido tomadas, por diversas áreas de estudo, como o 

espaço da falta, da carência, da incompletude, da imperfeição, da necessidade, do vazio que 

precisa ser preenchido, da falta de autonomia e seriedade etc., deixando subentendido que o 

universo adulto e seus agentes é que são capazes de preencher essas lacunas (LEAL, 2004). 

Algo aqui considerável é o fato de que essa relação de poder exercida pelo adulto sobre a 

criança ultrapassa a esfera dos relacionamentos interpessoais e toca em muitas outras 

questões. Uma delas diz respeito, justamente, à literatura escrita para crianças e jovens – 

categoria preterida se comparada à literatura escrita para
60

 adultos: 

 

Compreende-se, pois, que até bem pouco, em nosso século, a literatura 

infantil fosse encarada pela crítica como um gênero secundário, e fosse vista 

pelo adulto como algo pueril (nivelada ao brinquedo) ou útil (nivelada à 

aprendizagem ou meio para manter a criança entretida e quieta) (COELHO, 

2000, p. 30). 

 

Nos dias atuais, tudo isso está sendo problematizado e discutido, de maneira que as 

afirmações pejorativas já perderam sua força e não são mais ‗boas para pensar‘ (SILVA, 

2014, p.104). Ao contrário daquela ideia, a LIJ é, antes de tudo, Literatura; é arte capaz de 
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 Os dois para foram colocados em destaque porque olhamos para a literatura como algo que  muitas vezes  não 

se restringe à categorização proposta pelas instâncias que lidam com os livros (editoras, livrarias, sites de venda 

etc) e acreditamos que um livro ―direcionado‖, seja para o público infantil, juvenil ou ―adultil‖, pode, tendo em 

vista a bagagem de seu leitor, igualmente transitar entre tais categorias e oferecer um real contato com a arte 

literária. 
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representar o mundo, o homem, a vida e a morte. Tanto é verdade que questões de igual teor 

às da chamada literatura para adultos são pesquisadas e tratadas também a partir dela.  

É a partir dessa representação feita por meio da palavra que o leitor/sujeito pode, de 

modo oferecido somente através do contato com a arte em geral, ampliar, transformar e 

enriquecer sua experiência de vida (COELHO, 2000, p. 29-30). Se faz necessário, contudo, 

ser bastante cauteloso com a apropriação dessa escrita enquanto mero transmissor conteudista. 

Não obstante ela possa compreender uma infinidade de conhecimentos e temáticas, seu maior 

trunfo é o de que, a partir de uma profunda interação texto-leitor, habilita-se a oferecer uma 

possibilidade quase infinita de reconstrução dos significados do próprio texto e, porque não 

dizer, da vida do leitor. 

O começo, o meio e o fim: Identidades perpassadas pelo tempo 

 A premiada
61

 narrativa de Silvana de Menezes, Tão longe... Tão perto (2009), se 

constrói ao redor de três personagens principais. A primeira delas é uma avó de pouco mais de 

oitenta anos de idade, diagnosticada com Alzheimer. Durante toda a obra, a Avó sofre as 

transformações que a enfermidade acarreta: perda da memória, da autonomia, surgimento de 

certo grau de demência, dentre outras características acentuadas pela idade avançada. A 

segunda personagem se chama Rafa e é o neto dessa avó enferma. Rafa é um garoto de dez 

anos de idade que, por sua família não ter condições financeiras de mantê-lo em uma escola 

integral, passa boa parte de seu tempo na casa da avó. A terceira personagem é Lili, a filha 

recém-nascida da empregada que cuida da idosa. O delicado cenário aponta para uma 

narrativa surpreendente de encontro entre uma vida que vai, uma vida que fica e os 

questionamentos contundentes de um adolescente que narra todo o desenrolar da trama. 

 Múltiplos são os caminhos analíticos apontados pela leitura da obra literária, 

entretanto, por se tratar de um artigo que exige fôlego reduzido, vamos nos deter em dois 

pontos principais: as identidades que se (re)constroem – principalmente expressas na 

dicotomia ‗velho
62

‘ vs. ‗novo‘ e em como a memória/esquecimento contribui para tal relação 

– e as representações da morte ali presentes. 
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 Prêmio Jabuti em 2008 na categoria Melhor livro juvenil. Informação disposta na contracapa da edição que 

pode ser enriquecida por meio de pesquisa no excelente site da premiação (premiojabuti.com.br). 
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 O termo, já pouco utilizado e frequentemente evitado por possuir alta carga pejorativa, é trazido com 

recorrência na obra para se referir à avó e por isso será mantido na redação desse artigo. 
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 Tão longe... Tão perto é um livro que constitui o subsistema literatura juvenil. Por 

esse motivo anteriormente evocado, as ilustrações se dão de modo reduzido se comparado à 

literatura infantil. Logo é preciso observar com minúcia aquelas que ali se dispõem para que 

sua preciosidade não escape a um olhar desatento. As primeiras ilustrações da obra de Silvana 

de Menezes (autora e ilustradora) são extremamente significativas. 

 À primeira vista, aquela pode ser somente uma bela capa, porém, conhecer o enredo 

permite ao leitor dedicar-lhe algumas interpretações possíveis. O que primeiro salta aos olhos 

são as molduras que envolvem o título, partindo de um traço ricamente colorido e chegando à 

segunda moldura preenchida somente com preto e branco, podendo estabelecer um paralelo 

entre as lembranças vívidas e aquelas que vão perdendo sua cor e caindo no esquecimento. 

Ainda na segunda moldura encontramos uma inscrição em branco sobre o fundo preto com os 

dizeres ―Politicamente incorreto‖, adjetivos que qualificariam muito bem o desconforto que 

os temas tabus velhice, doença e morte, presentes na obra, emanam. Logo em seguida, 

encontramos o amarelo, cor que é comumente utilizada para realçar os efeitos da passagem do 

tempo ao se olhar para um objeto já antigo – livro, roupa, fotografia... –, preenchendo todo o 

quadro e envolvendo o título por todos os lados (é também a cor que dá o tom das páginas do 

livro), com a exceção de alguns pontos em branco que poderiam, exatamente, ressaltar um dos 

sintomas do Alzheimer: lapsos de memória ou ―um branco‖, como utilizado na linguagem 

coloquial. Além disso, a letra ‗g‘ está disposta como um daqueles sinais de redemoinho que 

podem evocar certa confusão, outro sintoma da doença. 

Somados à capa, é possível encontrar dois outros tipos de ilustração
63

. Ao abrir a 

primeira capa do livro, o leitor se depara com a impressão de uma página amassada que se 

repetirá na terceira folha e depois emoldurará todas as entradas de capítulos. A parte que será 

narrada é representada por uma ilustração em tom mais escuro, dando-lhe destaque. O sentido 

da ilustração está na descrição que Rafa faz da Avó no primeiro parágrafo da obra: 

 

Bebês nascem enrugados, carecas e sem dentes. Como os velhos. Também 

dependem dos outros para tudo e ambos têm os sentidos pouco apurados. Eu 

estava com dez anos quando ouvi dizer que minha avó, de oitenta anos, 
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 Trataremos apenas das primeiras considerando que as outras imagens presentes na obra literária são figuras 

pequeninas dispostas no fim de cada capítulo que apenas reportam o leitor para algum pensamento de Rafa – 

personagem narrador – que já havia sido trazido por meio das palavras, sendo depois ilustrado. 
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enrugada como papel crepom, de fofos cabelos brancos que mais pareciam 

algodão-doce, havia recebido a visita do ―alemão‖ (MENEZES, 2009, p. 9). 

   

Partindo daí todas as descrições feitas acerca dessa fase da vida são as piores 

possíveis. A velhice é representada como um tipo de ‗morte adiantada‘; é representada de 

forma pessimista e decadente. Vale ressaltar que não se trata apenas de decadência física, 

decorrente do acúmulo dos anos, mas decadência mental e moral por conta da doença: 

 

As informações sobre a velhice eram as piores possíveis: catarata, pressão 

alta, artrite, artrose, tosse, diabete, ou seja, ao contrário das crianças, que 

parecem galhos verdes, velhos eram como galhos secos. Quebravam à toa, 

por nada. E o mais importante: velhos tinham pouco tempo (MENEZES, 

2009. p. 14). 

 

As questões relacionadas à identidade e à construção de seus conceitos é um assunto 

que tem sido trazido à baila de forma recorrente por diversas áreas do conhecimento. Não 

obstante o tema participe dos debates que se encontram na ordem do dia, ainda se pode mirá-

lo situado num ponto distante de ser dado como findo. Uma das razões para que isso se dê 

pode ser o fato de que tal discussão se apresente no limiar que separa os velhos conceitos de 

pensamentos dos novos que, pouco a pouco, vão ganhando consistência e expressividade. 

Com o desafio de traçar um percurso conceitual que culminou na representação da 

identidade do sujeito pós-moderno, Stuart Hall distingue três concepções de identidade, quais 

sejam, sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno, apresentando suas 

particularidades: 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado (...), cujo ‗centro‘ consistia num 

núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com 

ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – 

contínuo ou ‗idêntico‘ a ele – ao longo da existência do indivíduo (...). A 

noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com ‗outras pessoas 

importantes para ele‘, que mediavam para o sujeito os valores, os sentidos e 

os símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (...). Esse 

processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo 

uma identidade fixa, essencial ou permanente (HALL, 2014, p. 10-11). 

  

Após essa informação pode-se depreender que conceber a identidade de forma estática 

como algo pronto e acabado, ou mesmo predefinido, é um pensamento que já não cabe nas 
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reflexões hodiernas. Ao contrário, a única realidade que poderia estar mais próxima àquilo 

que a palavra ‗definitivo‘ exala, com respeito à problematização dos conceitos de identidade, 

seria a mudança – aquela presente no percurso do sujeito do Iluminismo para o sujeito 

sociológico e, em seguida, para o sujeito pós-moderno. Considerando que ela seja nada mais 

nada menos que um constante construto que não tem raízes na imutabilidade, mas sim na 

fluidez e na maleabilidade que constitui sua condição originária. 

 Ao retomar a conceitualização feita por Rafa sobre o que era ser criança (galhos 

verdes) e sobre o que era ser velho (galhos secos), pode-se observar que as duas etapas da 

vida por ele mencionadas são pontos fortes de mudança, de (re)construção do sujeito. 

Conforme Altair Macedo Lahud Loureiro: 

 

[a velhice] É um momento de crise de identidade e, como na adolescência, a 

auto-imagem parte-se, com a diferença de que o adolescente transiciona para 

outra fase: a fase da vida adulta, madura, enquanto, para o velho, o que sobra 

é o declínio, a descida da montanha, cada vez mais vertiginosa, tendo a 

morte como recepção (...) (LOUREIRO, 2000, p. 23). 

 

 A vovó seguia com sua crise identitária, mesmo sem saber. Por causa da doença sua 

lembranças agora estavam fixadas somente no passado. Enquanto esquecia, perdia sua 

identidade e era obrigada a construir uma nova, que em quase nada era mais benéfica que a 

outra. Uma contundente afirmação é aqui importante: 

 

É a memória que faz o homem e constrói sua identidade, armazena as 

representações mentais do passado e delineia o conhecimento; é uma 

faculdade cognitiva essencial por fundamentar a aprendizagem humana, 

numa relação entre o tempo e a realidade, a busca de identidade e a evolução 

do mundo, a consciência histórica e a luta contra o esquecimento (XAVIER, 

2013, p. 18). 

  

A associação da velhice da Avó com o fato de que ela tem ―pouco tempo‖ e, por isso, 

logo morrerá é algo tão presente no texto que, em alguns momentos, é até desejado que ela 

parta com certa ligeireza. Várias vezes nos deparamos com o neto pensando coisas como 

―Não foram poucas as vezes que desejei que ela morresse e fosse logo para seu Paraíso cheio 

de velhinhos rezando o terço‖ (MENEZES, 2009, p. 46) ou ―Passei a desejar intimamente que 

minha avó morresse mais rápido‖ (MENEZES, 2009, p. 84), o que comprova uma construção 

identitária do personagem, por parte da autora, como algo não maniqueísta: não há aquela 
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ideia de que toda criança ama incondicionalmente seus avós, ou da pureza quase naturalmente 

dedicada a tal etapa da vida, entre outras concepções equivocadamente generalizantes sobre a 

infância e a adolescência. Aqui Rafa – bem como seus pais e a empregada, à medida em que 

não se pode afirmar que aqueles dizeres são fruto apenas da mente arredia do adolescente ou 

se são uma reprodução daquilo que ouve dos adultos a seu redor – são apresentados em sua 

mais convincente humanidade, aquela que lhes permite ser inclusive maus, mesquinhos, 

egoístas.  

 Como a morte da avó não se antecipa como querem Rafa, seus pais e a empregada 

Zezé – os adultos expressando-se de modo mais contido – e os cuidados que ela necessita se 

apresentam cada vez mais exigentes, acontece o que é descrito por Norbert Elias em A solidão 

dos moribundos: seguido de ―Envelhecer e morrer‖ (2001). A morte precisa ser esterilizada, 

afastada. É ‗politicamente correto‘ que não se sofra com tal realidade e que ela e todo o 

inconveniente que traz sejam transportados para um lugar conveniente. A narrativa da decisão 

tomada vem de forma ácida na voz de Rafa, deixando transparecer aquilo que o cuidado 

disfarçado quer realmente dizer: 

 

Como não encontraram ninguém à altura de Zezé para cuidar de vovó, ficou 

decidido que ela iria para um asilo. Um lugar bom, onde seria bem tratada. 

Mudaríamos para o apartamento dela e, livres de aluguel, meus pais 

poderiam até pagar uma escola integral. Não teriam mais gastos com vovó e 

sua aposentadoria cobria as despesas com o asilo. Poderia viver até os cem 

anos lá. Sabia como era. No princípio, vovó iria receber visitas 

semanalmente. Aos poucos as visitas ficariam mais raras, até um dia 

deixarem de existir. 

A bem verdade, era como se vovó estivesse morta. Meu pai já havia até 

herdado sua herança (MENEZES, 2009, p. 94). 

 

 As múltiplas peripécias protagonizadas por Rafa, como a descrita acima, é que fazem 

dele uma personagem tão instigante. No cenário apresentado, pode-se até mesmo dizer que o 

adolescente apresenta uma visão demasiadamente amarga e realista da vida. Rafa, em seus 

fluxos de consciência, cita Dom Quixote, Van Gogh, Drummond, Guimarães Rosa entre 

tantos outros nomes de peso no cenário cultural. É um rapazinho extremamente questionador 

que pensa fatos de complexidade avançada como, por exemplo, o racismo ou a paternidade 

não assumida. Avalia a si mesmo em suas atitudes, bem como as atitudes das pessoas mais 
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próximas etc. Há uma reflexão belíssima sobre a partida de Zezé com seu novo amado, Chico 

Barrigudo, que exemplifica bem essas situações: 

 

Tudo bem, tudo mal. Eram adultos, eles que se entendessem. Se a escolha de 

Zezé significava a felicidade dela, por que haveria de ser cruel consigo 

mesma e continuar naquela vidinha ao lado de minha avó? Se vovó era só 

uma casquinha, por que a felicidade dela estava acima da felicidade de Zezé? 

(...) 

Entendi então onde estava a crueldade. Era simples: se Zezé fosse boa 

consigo mesma, seria cruel com vovó. E tinha dado a palavra. Palavra 

concreta. Palavras, às vezes, são mais importantes que papéis. Ficam 

gravadas dentro da cabeça da gente, não é só no olhar (MENEZES, 2009, 

p.75). 

 

 Rafa era, de fato, a colocação extremamente acertada de Marina Colasanti (2004, p. 

86) ao afirmar que o ―adolescente é criatura de duas cabeças‖, isto é, um indivíduo que é 

obrigado a estar situado na fronteira entre não ser criança, não ser adulto e ser, com ressalvas, 

uma amálgama das duas coisas. O mesmo indivíduo capaz de reflexões tão complexas sobre o 

ser, a vida e a morte, é aquele que é facilmente subornado pela mãe com um pedaço de pizza e 

que sente ciúmes da recém-nascida Lili com sua avó. 

 A personagem Lili, o bebezinho que chegou de surpresa na vida de Zezé, vovó e Rafa, 

exerce papel fundamental no desenrolar da narrativa e na (trans)formação dos sujeitos 

envolvidos na trama. Trama esta toda costurada com a linha da morte, mas que antes do 

arremate final recebe pontilhados de vida. Lili é o oposto da avó. É a vida que chega, 

enquanto a outra é a vida que vai. Até mesmo a vovó que já não se lembra de muita coisa 

consegue perceber que sua vida está no fim do novelo enquanto a de Lili acaba de puxar a 

ponta do fio. A senhora reluta para não ter que fitar a cruel realidade, mas acaba cedendo aos 

encantos da pequena: 

 

E de repente, como quem tem consciência que perdeu aquela guerra e alia-se 

ao inimigo, vovó pegou a menininha no colo e ficou horas a fio indo e vindo 

numa cadeira de balanço, olhando pra ela. A partir daquele dia, aquela 

criança passou a ser a razão de seu viver. Enquanto sua consciência ia indo 

embora, mais ela se aproximava daquele ser para quem a consciência ainda 

estava vindo (MENEZES, 2009, p. 26). 

 

 A partir desse momento, as coisas ficam um pouco mais simples para a avó. Ver Lili 

nascer e ir aprendendo coisas que, dificilmente, demandam ser aprendidas duas vezes na vida 
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e que caracterizam o princípio da jornada vivente, como mexer os braços, ficar de pé, sorrir... 

era como enganar a morte. Permanecer agarrada a este pedaço de vida cheio de inaugurações 

e chegadas, ao invés de partidas anunciadas, parecia ser capaz de salvar vovó. Lili aprendia, 

vovó esquecia e Rafa observava a peculiaridade da situação filosofando: 

 

Se nascer e morrer eram a mesma coisa, onde ficavam o começo e o fim? Se 

o fim e o começo eram tão perto um do outro, não havia nada entre eles? E 

se o tempo estiver brincando com a gente e tudo não passar de uma 

passagem por um túnel escuro? Eu não estava entendendo mais nada. Por 

que as coisas tinham que ser tão complicadas? (MENEZES, 2009, p. 61). 

 

 Mesmo Rafa, que demonstra ser tão precoce, não detém respostas prontas para as 

grandes questões que constituem o bordado misterioso da vida. O que se pode mirar, afinal, é 

um belo encontro de indivíduos em etapas diferentes de (trans)formação da própria 

identidade. Cada um perpassando o processo constitutivo do outro, fluindo como água. Três 

sujeitos observando a vida e a morte como se fossem os dois lados de uma moeda que detém 

um único valor, relembrando juntos que a morte, que parece tão longe da vida, pode estar 

mais perto do que se imagina. Aliás, o próprio título da obra, Tão longe... tão perto, por si só 

metafórico, sugestivo e extremamente poético, oferece ao leitor uma gama de reflexões nesse 

sentido: o nascimento que se coloca, teoricamente, tão longe da morte mas que, sem nenhuma 

garantia, pode se ver, de uma hora para outra, tão perto da mesma; Lili e Rafa vivendo tão 

perto da avó, mas tão longe dela numa perspectiva cronológica, entre tantas reflexões outras 

que cabem ao leitor descobrir. 

Narrativas como esta de Silvana de Menezes demonstram, com maestria, como temas 

vitais para a constituição do ser humano, tais como velhice, identidade, morte, memória ou 

esquecimento não constituem prerrogativa de obras potencialmente voltadas somente para o 

público adulto. Narrativas juvenis como a de Menezes, como já dissemos em outra 

oportunidade
64

 a respeito de obra com preciosidade equivalente, contemplam tais questões na 

perspectiva do leitor juvenil, para quem elas não são facilitadas com formulações falaciosas 

de discursos que operam pela simplificação das problemáticas contempladas.  

 Com base nas reflexões propostas, pode-se dizer que a envolvente narrativa 

apresentada é capaz de exercer uma função humanizadora no processo de construção 
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identitária, do adolescente especialmente, considerando-se que o contato profícuo com o texto 

literário permite ao jovem leitor o exame dos sentimentos, pensamentos, desejos, medos, 

sonhos dessa personagem adolescente que se vê defrontada com todas aquelas realidades. 

Tudo isso é possível não porque o texto literário possui qualquer anseio pedagógico, mas 

porque a palavra escrita, organizada enquanto arte literária, é dotada daquela capacidade de 

(trans)formação do sujeito e porque a experiência de vida de qualquer leitor, seja ele mirim ou 

não, é enriquecida pelo contato com a potência nela encerrada. 
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Resumo: Ler é um processo de interação que possibilita ao sujeito ultrapassar a 

superficialidade do texto e entrar em seu diálogo interno, construindo redes de relações sobre 

as quais possam se posicionar. Por assim compreendermos, tomamos como objeto de reflexão 

as práticas de leitura possibilitadas a uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental. 

Essas práticas envolvem a leitura de textos diversificados, os quais são lidos pelos alunos em 

sala de aula e, posteriormente, relidos em casa para apreciação e, também, avaliação dos 

próprios pais. Esse movimento permite que as relações de ensino envolvam um conjunto 

formado por escola, professora, alunos e pais, com vistas ao desenvolvimento da leitura. A 

leitura, nesta perspectiva, é analisada como uma atividade interativa entre texto/autor/leitor e 

altamente complexa de produção de sentidos. Metodologicamente, assumimos a perspectiva 

histórico-cultural do desenvolvimento humano de Vigotsky e a perspectiva enunciativo-

discursiva de Bakhtin por compreendermos que essas abordagens possibilitam-nos a 

compreensão da linguagem verbal em suas condições concretas de produção. Participaram 

deste estudo 25 alunos de um segundo ano do ensino fundamental – anos iniciais, de uma 

escola da rede particular de São Gotardo-MG. As aulas foram observadas, fazendo o uso de 

registro em diário de campo. A pesquisa tem possibilitado que professora, alunos e pais teçam 

reflexões sistemáticas sobre as práticas vigentes, como também sobre as possibilidades 

didático-pedagógicas de leitura sejam tecidas dialogicamente nas diversas áreas do 

conhecimento. Os dados produzidos até o momento evidenciam não só a dimensão 

intersubjetiva do processo vivido, mas também o fato de que a prática de leitura não só pode, 

como deve, ser explorada tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar, a fim de que 

os alunos façam uso social dessas práticas tipicamente consideradas escolarizadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Práticas; Textos. 

 

Introdução 

Este artigo socializa reflexões e análises sobre a influência afetiva da relação entre 

escola, professor, aluno e família, possibilitada no contexto de um Projeto Pedagógico de 

Leitura e Produção de Texto, cujo objetivo é promover o desenvolvimento da aprendizagem 

da linguagem e suas implicações na vida escolar do aluno, possibilitando práticas efetivas de 

leitura que despertem o gosto e o prazer não só em ler, mas também em escrever. 
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O referido projeto foi desenvolvido na Escola Gama – Comecinho de Vida, na cidade 

de São Gotardo- MG, no transcurso do primeiro semestre de 2014. Esta escola, localizada no 

centro da cidade, atende aproximadamente 120 alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e 

conta com aproximadamente 12 professores. As práticas em sala de aula foram desenvolvidas 

pela professora Fernanda Silva Pereira Rabello a alunos do segundo ano do Ensino 

Fundamental. Visando ao incentivo da prática da leitura e da escrita, foi desenvolvida uma 

proposta de trabalho diferenciada das que os alunos por hora já haviam vivenciado, visto que 

esta era composta por atividades que ultrapassavam as propostas dispostas nos livros didáticos 

– como, por exemplo – a contação de histórias. As ações desse projeto objetivaram o 

desenvolvimento da linguagem por meio de momentos de leitura e escrita que ultrapassassem 

os limites da sala de aula. Assim, tomamos como material de análise o desenvolvimento da 

leitura pela criança, sua autoavaliação e a avaliação de um adulto quanto às práticas de leitura 

e escrita instauradas e sustentadas pela professora em sala de aula. Esse movimento de 

desenvolvimento da linguagem vai ao encontro da concepção de linguagem como forma de 

interação apresentada por Geraldi (2011, p. 41):  

A linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma 

transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é 

vista como um lugar de interação humana: através dela o sujeito pratica 

ações que não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o falante age 

sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não pré-existiam 

antes da fala. 

 

Esta concepção, de acordo com o autor, é a que deve prevalecer nas relações de 

ensino, uma vez que a linguagem é considerada como um lugar de constituição de relações 

sociais, onde os enunciadores se tornam sujeitos. Neste mesmo sentido, Travaglia considera 

que,  

Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão-somente 

traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, 

mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A 

linguagem é, pois, um lugar de interação humana, de interação comunicativa 

pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada 

situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 23). 
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Assim, através da linguagem, o sujeito exerce ação sobre o outro e, desta forma, é 

influenciado pelo outro através do processo de que vale a interação social. Em relação ao 

ensino da língua, nesta perspectiva, é fundamental contemplar as relações entre os sujeitos no 

interior do funcionamento da própria língua, em vez de simplesmente estabelecer simulações 

de exercícios em sala de aula. Nesta concepção dialógica da língua, ―o texto passa a ser 

considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que ─ 

dialogicamente ─ nele se constroem e são construídos‖ (KOCH, 2011, p. 17).  

Para Bakhtin (2011, p. 327), ―a relação como sentido é sempre dialógica. A própria 

compreensão já é dialógica‖, o que não significa consenso, mas que o conflito está posto. 

Neste sentido, apostamos na direção que ele aponta para se compreender que os sentidos das 

palavras são totalmente determinados por seu contexto e não obstante haja várias 

significações possíveis para vários contextos possíveis, a palavra não deixa de ser única. 

Todavia, essa perspectiva dialógica de Bakhtin requer que consideremos a palavra tal 

como concebida por ele, bem como suas implicações de uso nas relações verbais. Assim, para 

Bakhtin,  

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da 

palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada 

que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. 

A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social. [...] utilizável 

como signo interior [...]. Nenhum signo cultural, quando compreendido e 

dotado de um sentido, permanece isolado: torna-se parte da unidade da 

consciência verbalmente constituída. [...] A palavra está presente em todos 

os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação (2009, p. 36-8). 

 

Posto isto, consideramos que a interação verbal, possibilitada pelas práticas de leitura 

e de escrita, pode — e deve — ultrapassar os limites da sala de aula, estendendo-se ao 

ambiente familiar. Desta forma, alunos, professores e pais podem constituir relações 

interativas instauradas por diversos textos. 

 

Texto como potencial mediador 

Dependendo do referencial teórico assumido, o mesmo objeto de estudo pode ser 

classificado de diferentes formas. Vista sob este pressuposto, a concepção de texto não se 

distancia destas diversas maneiras de classificação.  
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Dessa forma, partimos do pressuposto de que texto não se refere somente a uma 

sequência acabada de palavras ou frases que deve ser decodificada pelo leitor. Texto é, na 

verdade, ―objeto concreto de entrecruzamento de nossos interesses. Mas sua concretude não 

quer dizer acabamento: o texto produzido completa-se na leitura‖ (GERALDI, 1996, p. 112). 

Dessa forma, o texto não é visto apenas como um dos lugares em que a comunicação se 

efetiva, pois a atividade verbal não se limita a ele mesmo, pelo contrário, é mediado por ele 

que a interação acontece com mais eficácia. Assim, os sentidos do texto não se encontram 

isolados e limitados nele mesmo, mas na interlocução com o leitor e suas experiências de 

leitura. Os dois contextos, tanto do texto quanto do leitor, são cotejados e desta ação surgem 

os sentidos e a própria compreensão do texto.  

À vista disso, Koch e Elias (2012, p. 21) asseguram que ―o sentido não está apenas no 

leitor, nem no texto, mas na interação autor-texto-leitor‖. Sobre o resultado desta atividade 

interativa, Martins (2004, p. 33) declara que 

 

o dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situação desse 

texto e de seu leitor. E a noção de texto aqui também é ampliada, não mais 

fica restrita ao que está escrito, mas abre-se para englobar diferentes 

linguagens. [...] a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto 

lido ─ seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um acontecimento. 

(grifos da autora) 

 

Desta forma, quando se leva em conta a situação do objeto lido e de seu leitor, a noção 

de texto se estende ao que se apresenta escrito, pois possibilita uma interlocução entre eles no 

momento mesmo da ação.  

Posto isto, assumimos com Geraldi (1996), que o mais importante não é saber o tipo 

de texto mais adequado a ser utilizado em sala de aula, mas sim, saber a melhor maneira de se 

trabalhar o texto em sala para que os alunos se tornem leitores eficientes. Também não se trata 

de padronizar um gênero textual para o trabalho em sala de aula, mas possibilitar ao aluno 

uma gama de gêneros textuais cujos textos possibilitem a interlocução e, consequentemente, a 

produção de sentidos. 

Por todas estas perspectivas apresentadas, ratificamos a concepção de que  

 

o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele 

se constituem e são constituídos; e que, por meio de ações linguísticas e 

sociocognitivas, constroem objetos de discurso e propostas de sentido, ao 
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operarem escolhas significativas entre as múltiplas formas de organização 

textual e as diversas possibilidades de seleção lexical que a língua lhes põe à 

disposição (KOCH; ELIAS, 2012, p. 7). 

 

À vista disso, Koch e Elias (2012), tomando a concepção interacionista (dialógica) 

da linguagem, consideram os sujeitos sociais como agentes de um processo recíproco, em 

que, dialogicamente, eles se transformam, se constituem e são constituídos no lugar mesmo da 

interação, ou seja, no texto. No bojo desta questão, os sentidos do texto só serão explicitados 

se este processo interacional for levado a cabo, pois a leitura e os sentidos de um texto não são 

únicos. Cada um dos sujeitos envolvidos dá vida ao texto lido, (re)significa-o à sua maneira, 

elabora sentidos diferentes à proporção que lê o texto, porque cada mergulho no texto 

representa voltar à superfície de uma forma diferente, com sentidos também diferentes. E ―a 

qualidade (profundidade) do mergulho de um leitor num texto depende de seus mergulhos 

anteriores. Mergulho não só nas obras que leu, mas também na leitura que faz de sua vida‖ 

(GERALDI, 2011, 112). 

 

Práticas de leitura interativas 

Considerando as práticas de leitura um movimento social determinante no 

desenvolvimento do estudante, a professora de um segundo ano do Ensino Fundamental 

desenvolveu o Projeto ―Meu Álbum de Figurinhas – ciranda da leitura‖ no intuito de 

promover o desenvolvimento da linguagem a alunos do ensino fundamental – anos iniciais e 

possibilitar práticas de leitura que favoreçam a interlocução entre os sujeitos envolvidos, a 

produção de sentidos e o prazer pela leitura literária.  

Participaram deste projeto vinte e três alunos que, semanalmente, executavam a leitura 

de uma obra literária diferente. Estas obras foram selecionadas pela professora e pela gestão 

escolar e adquiridas em parceria com os pais dos alunos. Dentre elas, citam-se ‗A bruxinha 

invejosa‘, ‗O valente de calça molhada‘, ‗A onça e o saci‘, ‗A mentira cabeluda‘, de Pedro 

Bandeira; ‗O lado bom das pessoas, de Legrand; ‗A minhoca da sorte‘, ‗Esta casa é minha!‘, 

‗O segredo da oncinha‘, ‗O elefantinho malcriado‘, de Ana Maria Machado; ‗Eu tropeço e 

não desisto‘, de Giselda Laporta Nicolelis; ‗Anjinho‘ e ‗Trudi e Kiki‘, de Eva Furnari; ‗O 

caso do bolinho‘, de Tatiana Belink; ‗O coelhinho teimoso‘ e ‗A casinha do tatu‘, de Elza 

Sallut; ‗Lúcia Já-Vou-Indo‘, de Maria Heloísa Penteado; ‗Meu encontro com Papai Noel‘, de 
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Walcyr Carrasco; ‗O sanduíche da Maricota‘, de Avelino Guedes; ‗Um amor de confusão‘, de 

Dulce Rangel; ‗A caixa maluca‘, de Flávia Muniz; e ‗Era uma vez uma bruxa‘, de Lia Zatz. 

O referido Álbum de figurinhas – ciranda da leitura consistia em material previamente 

organizado que reunia informações, atividades, comentários e opiniões acerca das obras lidas, 

bem como do movimento de leitura realizado pelo aluno. Já na folha de apresentação, 

encontramos, no texto expresso pelo aluno, suas primeiras leituras, bem como sua perspectiva 

acerca do ato de ler, como, por exemplo, no início do álbum de Maria Fernanda
65

: 

 

Minhas primeiras leituras: 

Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida, Bambi... 

A leitura para mim é... 

É muito divertido porque posso aprender coisas novas e conhecer diferentes 

histórias. 

 

Estas primeiras palavras da aluna já suscitam a aproximação da criança para com o ato 

de ler, visto que considera a leitura um momento divertido, um meio de aprendizagem e de 

conhecer novos enredos. Também é um momento de diálogo entre a aluna e a professora 

mediado pelo texto escrito. Esta passa a conhecer as experiências de leitura e a definição 

própria que aquela tem em relação ao ato de ler, visto que é ―o texto – como unidade básica 

de ensino – que vai dar sentido às interações de sala de aula, ressignificando a troca de 

experiências e a consequente aprendizagem‖ (ABDALLA, 2003, p. 5). Adaballa acrescenta 

ainda: 

Na troca de experiências entre autor/leitor, professor/aluno, autor/professor/ 

alunos (e outras combinações possíveis), em uma perspectiva dinâmica e 

dialética, o processo de leitura vai concretizando o que poderíamos chamar 

de uma pedagogia da reinvenção. (...) 

A pedagogia da reinvenção, traduzida pelos momentos de interação 

produzidos em sala de aula, por intermédio da leitura de textos e da própria 

vida, pela contextualização do mundo, pela troca de experiências saborosas 

se completa com o processo de produção de textos. (ABDALLA, 2003, p. 6) 

 

Também no início do álbum, há algumas considerações para quando o aluno 

terminasse a leitura de um determinado texto. São estas considerações que o orientavam a 

expressar sua opinião em relação ao enredo da obra lida. 

 

Você gostou da história? 

                                                           
65

 Os nomes foram alterados a fim de preservar a identidade dos sujeitos. 
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 Se você não gostou, pinte uma estrelinha; 

 Se você gostou só um pouquinho, pinte duas estrelinhas; 

 Se você achou interessante, mas teve coisas de que não gostou, pinte três 

estrelinhas; 

 Se você achou a história legal, pinte quatro estrelinhas; 

 Se você adorou a história, pinte cinco estrelinhas. 

 

Isso porque, para cada obra lida, o aluno receberia uma figurinha, que consistia na 

imagem da capa do livro. Ao lado desta figurinha, havia cinco estrelas, as quais deveriam ser 

coloridas conforme o grau de aceitação do aluno. 

        Imagem 1 – Figurinhas 

 
Fonte: Álbum de Figurinhas – ciranda da leitura 

 

A dinâmica que envolve o colorir as estrelinhas referentes às figurinhas da imagem 

acima evidencia que a aluna gostou da obra, haja vista que uma estrelinha não foi colorida. 

Esta opinião da aluna expressada no colorir as estrelinhas também servia de incentivo aos 

demais alunos que ainda leriam aquela obra. Somando-se a essa dinâmica, em sala de aula, os 

alunos eram convidados a promover o desenvolvimento da linguagem, relatando o tema da 

obra lida, suas considerações finais e os sentidos constituídos a partir da leitura do texto, 

procurando influenciar seus interlocutores/colegas à leitura daquela obra. Essa dinâmica 

interlocutiva de que participam professora e alunos se aproxima do segundo princípio que 

Geraldi (2011) considera fundamental recuperar da vivência de leitores, a saber: 

 

O circuito do livro: que livro estamos lendo hoje? Provavelmente aquele de 

que me falou um amigo, que já o leu ou aquele de que lemos uma resenha, 

etc. Isto é, lemos os livros de que tivemos notícia, dependendo de quem foi 

nosso informante. Parece-me que os livros fazem, [...], um circuito que passa 
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por relações de vários tipos que mantemos com diferentes pessoas 

(GERALDI, 2011, p. 98, grifos do autor). 

  

No espaço escolar, esse circuito pode ser formado entre os alunos, de forma a permitir 

que suas leituras sejam informadas, influenciadas, indicadas pelos próprios colegas, ou 

mesmo pela professora. E uma das formas de início desse circuito estabelecida pela escola foi 

o desenvolvimento da leitura a partir do Projeto Álbum de Figurinhas – ciranda da leitura, 

cujas práticas de incentivo à leitura visavam despertar no aluno o desejo de abrir o livro, 

manuseá-lo com expectativa, apropriar-se dele e, portanto, lê-lo por prazer. Para alcançar esse 

objetivo, os alunos procuravam ler o livro tanto em sala de aula como em casa. Esse 

movimento englobava a leitura silenciosa e a leitura em voz alta, a fim de despertar o 

interesse e a curiosidade do outro para a prática da leitura. A despeito desta condição de 

incentivo à leitura, Petit (2008) explana que o que atrai a atenção do aluno é o forte interesse 

que os outros demonstram pelos livros, seu desejo real, seu prazer real.  

Mas o texto não era o ponto de encontro somente entre professores e alunos. O projeto 

também se estendia ao ambiente familiar, onde o aluno releia o texto para os pais, os quais 

deveriam observar e avaliar, de forma escrita, o ritmo da leitura, se fora feita muito rápida ou 

muito lenta; a entonação, verificando se os sinais de pontuação foram usados corretamente, se 

as pausas foram realizadas quando necessário e se havia equilíbrio quanto ao tom de voz (nem 

muito alto, nem muito baixo); a fluência, de forma a observar se as palavras tinham sido lidas 

corretamente, respeitando-se as normas de acentuação e a construção das sílabas (como ‗pl‘, 

‗br‘, ‗lh‘); e a interpretação da ficha preenchida pelo aluno após a leitura. Neste último 

quesito, os pais analisariam se havia coerência entre a pergunta e a resposta dada pelo aluno. 

Vale ressaltar que estas observações dos pais eram evidenciadas em um quadro disposto na 

ficha de leitura, a qual avaliava a leitura do aluno e ainda possibilitava algumas observações.  

Neste sentido, em relação à obra ‗A onça e o saci‘, de Pedro Bandeira, uma mãe avalia 

ritmo, entonação, fluência e interpretação como ‗ótimos‘. E ainda expõe sua opinião: ―A 

Maria Fernanda leu muito bem a leitura de hoje. Ficou com dúvida no significado de uma 

palavra, mas logo já tiramos a dúvida. Leu tudo corretamente‖. Em outro momento, referindo-

se à leitura da obra ‗O elefantinho malcriado‘, de Ana Maria Machado, a mesma mãe avalia 

ritmo, fluência e interpretação como ‗ótimos‘ e entonação como ‗muito bom‘. Suas 
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observações quanto à leitura do texto foram: ―Leu muito bem a história. Deslizou em alguns 

pontos e palavrinhas, mas logo já consertava. Um pouco por falta de atenção‖. 

No álbum de outra aluna, referindo-se à leitura do texto ‗O segredo da oncinha‘, de 

Ana Maria Machado, a mãe avalia ritmo, entonação, fluência e interpretação como ―ótimos‖, 

e pontua em suas observações: ―A Flávia gosto muito de ler, principalmente livrinhos com 

historinhas de animais; se interessa bastante. Faz pontuação correta, entonação, ritmo e etc...‖. 

No álbum de Ricardo, sua mãe, após acompanhar a leitura do texto ‗A bruxinha invejosa‘, de 

Pedro Bandeira, faz a seguinte observação: ―Apensar do livro ser grande, leu até bem. 

Tropeçou em algumas palavrinhas e pontos, mas deu tudo certo‖. Ressaltamos que todos os 

álbuns são acompanhados pela professora regente. 

Também nesse movimento de leitura que ocorre entre alunos e seus pais, o texto serve 

como lugar de encontro para que a interlocução se efetive, visto que são nessas interações 

cotidianas que os sujeitos compartilham palavras. Estas, por sua vez, desempenham função 

essencial no desenvolvimento do pensamento, bem como no desenvolvimento histórico da 

consciência como um todo. Isso porque a relação que se instaura entre o pensamento e a 

palavra é um processo vivo, uma vez que o pensamento é colocado em movimento por meio 

das palavras. Dessa forma, uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa sem vida, e 

um pensamento vazio de palavras continua uma sombra. A relação entre um e outro não é, 

porém, algo de constante e previamente já formado: surge no curso do desenvolvimento e 

modifica-se também ela própria (VIGOTSKI, 2008). 

No contexto analisado, o texto serviu de mediação para professora, alunos e pais, que 

estabeleceram um diálogo em relação às obras lidas pelos alunos, possibilitando enunciados 

que também serviram como elementos de mediação para outras leituras. As palavras dos pais 

evidenciam que os mesmos estavam acompanhando efetivamente o processo de leitura de 

seus filhos. Já as palavras dos alunos, em sala de aula, quando liam para os colegas, suscitam 

o interesse do outro por aquele livro, por aquele enredo.  

Dessa forma, como nos afirma Bakhtin (2009, p. 98), ―a palavra está sempre carregada 

de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou universal. É assim que compreendemos as 

palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 

concernentes à vida‖. Bakhtin (2011) pontua ainda que tudo o que nos diz respeito chega do 

mundo exterior à nossa consciência pela boca dos outros, com sua entonação, em sua 
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tonalidade valorativo-emocional. Por isso afirmarmos que o texto (as palavras) serviu como 

elemento de mediação, de interlocução entre os sujeitos envolvidos no projeto e de promoção 

de novas leituras. Elas, as palavras, foram o produto da interação. E nesse processo, a leitura 

não é concebida como um ato solitário, visto que o sujeito leitor está inserido em uma 

comunidade de leitores, onde as leituras são compartilhadas como experiências vividas e o 

percurso que nos leva até o literário passa por uma vontade individual e por mediações 

externas como é o caso do professor, dos colegas e pais leitores (ROLLA, 2011). 

Nesta perspectiva, podemos afirmar com Bakhtin (2009) que a palavra, que o texto, foi 

o lugar comum dos locutores e dos interlocutores. Nessa mesma direção, podemos afirmar 

com Vigotski (1998) que as palavras constituíram para os alunos, primeiramente, um meio de 

contato social entre eles. Isso se deu porque o nosso aprendizado implica uma natureza social 

distinta e um processo através do qual penetramos na vida intelectual daqueles que nos 

cercam. Através do projeto em questão, os alunos não liam somente para avaliação do 

professor, não liam somente trechos sequenciados em momentos de leitura em sala de aula, 

mas liam em ambientes diferentes e para interlocutores realmente preocupados com o 

desenvolvimento do ato de ler. 

Pautados em uma concepção interacionista, reiteramos que o texto foi o local dotado 

de sentidos, o lugar de encontro entre os interlocutores, o próprio lugar de interação entre os 

alunos, seus pais e a professora (KOCH, 2011). Nesta perspectiva, a leitura é aquela que 

possibilita o diálogo entre professora e alunos, alunos e alunos e alunos e pais mediados pelo 

texto, visto que a dinâmica de o sujeito abrir-se aos outros e ao mundo é a possibilidade de 

instauração de uma relação dialógica (FREIRE, 1997). Freire (1992) não relaciona o termo 

diálogo a quaisquer conversas sobre quaisquer assuntos, mas refere-se ao diálogo em que o 

professor busca uma real troca de sentidos com o aluno. Nas palavras dele: 

 

O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 

apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com 

o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz ao outro. Nem é 

favor que um faz ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, que um usa 

para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental dos 

sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se 

constitua. 
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(...) Enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de que 

disponho de, abrindo-me ao pensar dos outros, não fenecer no isolamento 

(FREIRE, 1992, p. 120). 

 

Esse diálogo a que Freire se refere não está associado ao uso da linguagem como 

forma de comunicação em que o professor faz perguntas cujas respostas representam o 

repasse de informações claras contidas no texto, mas, sim, à linguagem como forma de 

interação em que o aluno é levado a refletir e se posicionar por meio de perguntas abertas. 

Portanto, o texto não é visto apenas como um dos lugares em que a comunicação se efetiva, 

pois a atividade verbal não se limita ao próprio texto, pelo contrário, é mediado por ele que a 

interação acontece com mais eficácia. 

 

Considerações 

A linguagem é um processo natural à comunicação e uma atividade que se aprimora à 

medida que o sujeito interage continuamente. Isso porque ela não se limita à expressão, mas 

envolve os sujeitos em um processo de comunicação. Esse processo interativo leva em 

consideração o papel do outro como ouvinte e, ao mesmo tempo, como agente que emite suas 

réplicas, elementos condicionantes da linguagem. 

Considerando que a linguagem acontece no próprio espaço das relações sociais, 

Aristóteles, nas palavras de Mello (2004), explicitava que por ser dotado de linguagem, o 

homem era considerado um ser basicamente social, pois é ele quem detém o uso da palavra, 

por meio da qual consegue organizar sua vida social e política. Dessa forma, é pela linguagem 

que o sujeito interage com o outro, estabelecendo suas relações. É neste contexto que 

identificamos a escola, cujo papel é possibilitar o desenvolvimento da linguagem e inserção 

do sujeito no mundo da cultura, no mundo do conhecimento. Como o texto se completa na 

leitura, a qual está presente em todas as áreas do conhecimento, acreditamos com Bakhtin 

(2011) que ele – o texto – é o dado (realidade) primário e o ponto de partida de qualquer 

disciplina. 

Nos limites deste texto, destacamos as práticas de desenvolvimento da leitura e da 

escrita possibilitadas pela professora em sala de aula a alunos do segundo ano do Ensino 

Fundamental. No contexto do projeto desenvolvido pela professora, a leitura e a escrita 
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ultrapassaram os limites do espaço escolar, uma vez que os pais dos alunos acompanhavam 

cada leitura dos seus filhos, opinando sobre o desenvolvimento destes. 

Os dados evidenciam que a mediação do professor e dos pais contribuiu, e muito, para 

a promoção da leitura e da escrita dos alunos envolvidos no projeto. Estes, por sua vez, 

navegavam em diferentes leituras por prazer, realizavam autoavaliações dos enredos e, ao 

mesmo tempo, eram avaliados pelos próprios pais e também pela professora. Esse movimento 

ratifica a importância do professor como mediador no ensino aprendizagem, e o quanto se faz 

necessário o apoio dos pais no processo escolar.  
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Resumo: O que se percebe atualmente é que o ensino de leitura insere-se em um contexto de 

intenso debate, devido às mudanças sociais e ao rápido avanço das tecnologias, em que se 

delineiam novas definições e novas questões, suscitadas por diversos campos das ciências. De 

modo geral, a leitura ainda não alcançou um espaço central e interdisciplinar no currículo 

escolar. Assim, o ensino de leitura coloca-se como assunto importante para pesquisadores de 

diversas áreas, pois implica discutir o próprio desenvolvimento humano e colocar em 

questionamento as melhores práticas para impulsioná-lo. Segundo Solé (1998) um dos 

principais desafios da escola é fazer com que os alunos tenham o domínio da leitura, o que é 

de extrema importância, pois saber ler é fundamental para se ter autonomia nas sociedades 

letradas. Para isso entende-se que ler deve ser compreender, percebendo a compreensão como 

um processo de construção de significados sobre o texto lido. Nesse sentido, o uso das 

estratégias de leituras se torna uma aliada eficiente no processo de ensino/aprendizagem, pois 

elas desenvolvem habilidades leitoras de compreensão e interpretação, as quais contribuem 

para a formação do leitor independente, critico, e autônomo. Segundo Isabel Solé (1988), as 

estratégias de leitura estão presentes no processo de leitura e são as ferramentas necessárias 

para o desenvolvimento da leitura proficiente. Nesse sentido, este estudo tem o objetivo de 

analisar pesquisas relacionadas com as Estratégias de Leitura, a partir de dissertações 

encontradas no banco de Teses e Dissertações da Capes, no período de 2010 a 2014. Como 

resultados foram encontradas e analisadas 04 dissertações que discutem sobre as estratégias 

de compreensão leitora, as concepções de leitura e práticas de compreensão de leitura, e sua 

relação com o desenvolvimento de habilidades de compreensão de leitura nos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de leitura; estratégias de leitura; concepção de leitura. 

 

Introdução 

Nesta pesquisa concebemos a concepção interacional da língua, na qual a 

compreensão de sentido do texto dá-se através da interação entre autor - texto - leitor.  
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Para Koch e Elias (2014):  

 

[...] na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são vistos 

como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que dialogicamente se 

constroem e são construídos no texto, considerando o próprio lugar da 

interação e da constituição dos interlocutores (KOCH; ELIAS, 2014, p. 10).  

 

Compreendemos que essa concepção interacional fundamenta-se no pressuposto que a 

compreensão do texto dá-se através de uma interação entre o texto e o leitor, levando em 

consideração os conhecimentos e experiências desse leitor. Dessa forma, para que a 

compreensão e a interpretação do texto efetive-se os objetivos pretendidos pelo leitor devem 

ser claros.  

Esta é a concepção de leitura assumida pelos PCNs (BRASIL, 1997, p. 69). Conforme 

enfatiza documento, a leitura é o ―processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir, de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc.‖  

Rossi (2010) esclarece-nos também sobre o conceito de leitura, afirmando que:  

 

A leitura é produção, tanto do ponto de vista psicológico quanto sociológico, 

já que ao lermos um texto colocamos em ação todo o nosso sistema de 

valores, crenças e atitudes que refletem nossa experiência de mundo. Nessa 

visão, o sentido é construído a partir de uma complexa relação interativa 

entre autor, texto e leitor (ROSSI, 2010, p. 68).  

 

Nesse sentido, os conhecimentos que o leitor possui são uma condição essencial para 

que a interação entre texto e leitor se estabeleça. Nesse processo de interação os objetivos da 

leitura, ou seja, a intenção de ler determinado texto é que guiará a leitura, uma vez que os 

conhecimentos linguísticos e nossas vivências orientam o processo de leitura e de 

compreensão. Entendendo que os conhecimentos variam de leitor para leitor, 

consequentemente as leituras de um mesmo texto serão plurais. 

Conforme defendem Koch e Elias (2014), uma abordagem interacional (dialógica) da 

língua toma os sujeitos como ―atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – se constroem e são construídos no texto‖ (KOCH; ELIAS, 2014, p. 10). 

Desse modo, a construção de sentidos acontece a partir da interação texto-sujeito e não a 

partir de algo anterior a esta interação. 
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Atualmente, o ensino de leitura nas escolas associa-se muito mais ao fracasso do que 

ao sucesso. Dentre algumas causas deste fracasso estão às práticas de ensino fundamentadas 

na utilização de textos apenas para o ensino de gramatical ou como pretexto para se trabalhar 

determinados conteúdos, prática que continua a perpetuar-se nas salas de aula. Segundo 

aponta o PCN (1997):  

 

A leitura na escola tem sido fundamentalmente, objeto de ensino. Para que 

possa constituir objeto de aprendizagem, é necessário que faça sentido para o 

aluno, isto é, a atividade de leitura deve responder só seu ponto de vista, a 

objetivos de realização imediata. Como se trata de uma prática social 

complexa, se a escola pretende converter a leitura em objeto de 

aprendizagem deve preservar sua natureza e sua complexidade sem 

descaracterizá-la. Isso significa trabalhar com a diversidade de textos e 

combinações entre eles (BRASIL, 1997, p.40).  

 

Tornar um leitor iniciante em leitor ativo implica levá-lo a fazer inferências, a ser 

capaz de extrair do texto as ideias centrais, ler o que está nas entrelinhas, fazer uma leitura 

fluente e dialogar com outros textos lidos e com os conhecimentos que já possui. Uma vez 

que o exercício efetivo da cidadania e ampliação da participação social são possíveis apenas 

quando o indivíduo é um leitor competente, ou seja, não é apenas um decodificador, mas 

alguém capaz de interpretar e produzir sentidos a partir do texto. Assim, cabe à escola 

enquanto instituição de formação, levar os alunos a tornarem-se leitores proficientes.  

Ferreira e Dias (2002) discutem a questão do ensino de leitura na atualidade, passando 

pelo papel da sociedade, do professor e da escola. As autoras pontuam que um dos desafios da 

escola é garantir aos alunos o acesso ao aprendizado da leitura. Nesse sentido, o professor 

exerce um papel fundamental na formação do aluno leitor.  

Assim, para que o aluno aprenda a interpretar, compreender e produzir textos de 

maneira proficiente o professor deve realizar o trabalho de ensino de leitura a partir do texto e 

não a partir de letra, nem sílaba e nem palavras como unidades básicas de ensino de língua. 

Conforme pontua o PCN (1997),  

 

O ensino de Língua Portuguesa tem sido marcado por uma sequenciarão de 

conteúdos que se poderia chamar de aditiva: ensina-se a juntar sílabas (ou 

letras) para formar as palavras, a juntar palavras para formar frases e a juntar 

frases para formar textos (BRASIL, 1997, p. 35). 
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Segundo Koch e Elias (2014) é por meio das estratégias sóciocognitivas que 

realizamos o processamento textual, para as autoras:  

[...] dizer que o processamento textual é estratégico significa que os leitores 

diante de um texto, realizam simultaneamente vários passos interpretativos 

finalisticamamente orientados, efetivos, eficientes, flexíveis e extremamente 

rápidos (KOCH; ELIAS, 2014, p. 39).  

 

Girotto e Souza (2010) lembram que discutir o uso de estratégias no ensino de leitura 

implica em discutir também sobre o letramento ativo, pois quando o ensino de leitura se dá no 

âmbito do letramento ativo, este se constitui como mais efetivo, pois o ensino de leitura 

baseado no ―letramento ativo pressupõe a tomada de consciência de estratégias de leitura 

desde a educação infantil‖ (GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 48).  

Para as autoras,  

 

O objetivo da aula de professores de leitura literária, deve ser, 

explicitamente, ensinar um repertório de estratégias para aumentar o motivo 

do entendimento e interesse pela leitura. Ou seja, deve-se ofertar situações 

para que as crianças possam monitorar e ampliar o entendimento, bem como 

adquirir e ativar o seu conhecimento de mundo, linguístico e textual, a partir 

do que estão lendo (GIROTTO E SOUZA, 2010, P. 55). 

 

Desde modo, percebe-se como é importante o papel do professor, o qual deve propor 

estratégias, procedimentos que mostre caminhos que auxilie e proporcione a compreensão em 

leitura dos alunos. Com isso, o professor torna–se um guia neste processo, porque exerce o 

papel de mediador na construção do conhecimento. 

Assim, percebe-se como o uso das estratégias de leituras torna-se uma aliada eficiente 

no processo de ensino/aprendizagem, pois elas desenvolvem habilidades leitoras de 

compreensão e interpretação, as quais contribuem para a formação do leitor independente, 

crítico, proficiente e autônomo.  

Nesse sentido, este estudo tem o objetivo de investigar, analisar e descrever pesquisas 

que têm se voltando para o estudo das Estratégias de Leitura e seus reflexos no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Para Coll (1987 apud SOLÉ, 1998, p. 89) estratégias de leitura são ―um procedimento 

– com frequência chamado também de regra, técnica, método, destreza ou habilidade – é um 

conjunto de ações ordenadas e finalizadas, isto é, dirigidas à consecução de uma meta‖ 

(COLL, apud SOLÉ, 1998, p. 89).  
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Para Solé (1998) as estratégias têm como características próprias não detalharem nem 

prescreverem totalmente o curso da ação, elas constituem-se em um procedimento de caráter 

elevado que envolve a formulação de objetivos a ser alcançados e planejamento de ações 

desencadeadas com a finalidade de atingi-los, propiciando a avaliação e a possível mudança. 

Devemos no atentar para o fato de que as estratégias não devem ser tratadas como técnicas 

precisas, infalíveis ou habilidades especificas, pois o uso das mesmas caracteriza-se pela 

capacidade de representar, analisar os problemas e a flexibilidade para buscar soluções. 

O que se vem percebendo atualmente é que o ensino de leitura insere-se em um 

contexto de intenso debate, devido às mudanças sociais e ao rápido avanço das tecnologias, 

em que se delineiam novas definições e novas questões, suscitadas por diversos campos das 

ciências. O que se pode perceber é que de modo geral, a leitura ainda não alcançou um espaço 

central e interdisciplinar no currículo escolar. Dessa forma, o ensino da leitura coloca-se como 

assunto importante para pesquisadores de diversas áreas, pois implica em discutir o próprio 

desenvolvimento humano e colocar em questionamento as melhores práticas para impulsioná-

lo.  

Nesse sentido é que no próximo tópico propusemo-nos a discutir sobre as pesquisas 

que tem sido realizadas nos últimos cinco anos envolvendo a temática sobre as estratégias de 

leitura. 

 

Resultados e discussão: 

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, e viabilizou-se a 

partir da realização de um levantamento das dissertações disponíveis no Portal de Teses e 

Dissertações da CAPES. A coleta de dados foi realizada com a seguinte palavra-chave: 

Estratégias de Leitura, realizando-se um recorte temporal do ano de 2010 a 2014. Foram 

encontradas quatro dissertações que se relacionavam com a temática proposta a ser estudada 

neste trabalho. 

Podemos caracterizar a pesquisa bibliográfica como sendo aquela que é desenvolvida 

a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

 Para Gil (2008), 
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A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna 

particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 

muito dispersos pelo espaço (GIL, 2008, p. 50). 

 

A fim de organizar e sistematizar os dados coletados foi utilizada uma tabela com as 

seguintes informações: palavra-chave, título, autor (a) e ano de publicação. Em seguida 

apresentaremos os objetivos, natureza da pesquisa e método, população estudada, resultados, 

discussão e conclusão das dissertações encontradas. 

I. Tabela de caracterização das Dissertações: 

 

 

No que se refere à dissertação: Perfis de leitores e desempenho de leitura, está teve 

como principal objetivo traçar uma discussão teórica sobre as práticas de leitura de 

NUME- 

RAÇÃO 

BUSCA:  

PALAVRAS- 

CHAVE 

 

TÍTULO 

 

AUTOR (A) 

ANO DE  

PUBLICA-

ÇÃO 

 

TEXTO 1 

 

Estratégias de 

leitura 

PERFIS DE LEITORES E 

DESEMPENHO DE LEITURA 

RUBEM MUNIZ 

BAPTISTA 

 

2012 

 

 

TEXTO 2 

 

Estratégias de 

leitura 

A LEITURA ATRAVÉS DO 

CURRÍCULO: UMA ANÁLISE 

DO PCN DE LÍNGUA 

PORTUGUESA - A 

COMPREENSÃO EM FOCO 

 

MARCELA 

COLADELLO 

FERRO 

 

 

2012 

 

 

TEXTO 3 

 

Estratégias de 

leitura 

O EIXO LETRAMENTO NO 

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO DISTRIO FEDERAL 

: ENSINO MÉDIO 

 

ROSELENE DE 

FATIMA 

CONSTANTINO 

 

 

2011 

 

 

 

TEXTO 4 

 

 

Estratégias de 

leitura 

PRÁTICAS DE ENSINO DE 

COMPREENSÃO DE LEITURA E 

CONHECIMENTOS DE ALUNOS 

DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

 

CYNTHIA 

CYBELLE 

RODRIGUES 

FERNANDES 

 

 

 

2011 
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adolescentes com idade entre 11 e 14 anos do Ensino Fundamental de escolas públicas no 

Município de São Gonçalo e Maricá. Foram realizadas observações e análises dos níveis de 

leitura e compreensão de leitura dos alunos. Como resultado observou-se que os alunos que se 

saem melhor na compreensão de texto, são aqueles que leem as matérias escolares. E, os 

alunos que estão ligados às atividades de ler por prazer não tiveram impacto positivo na 

compreensão de texto. Os resultados são discutidos à luz do papel que a leitura exerce na 

nossa cultura e no sistema educacional.  

A pesquisa intitulada A leitura através do currículo: uma análise do PCN de Língua 

Portuguesa – a compreensão em foco foi realizada a partir de uma análise do PCN –LP do 

primeiro e segundo ciclos (1ª à 4ª série do Ensino Fundamental), no que diz respeito à 

concepção de leitura, tendo como ponto de vista a abordagem das estratégias de compreensão 

leitora. O objetivo da pesquisa foi examinar cada uma das partes dos PCNs que definem 

valores e funções para o ensino da leitura. Buscou-se analisar informações e questões que 

discutem sobre o ensino de leitura nos quatro primeiros anos do ensino. Neste caso foi feita 

uma análise documental sobre os aspectos: o que e como ensinar (conteúdo/metodologia), a 

qual revelou que, embora a concepção de leitura que fundamenta o PCN esteja assentada 

sobre o principio que ler é compreender, o tratamento didático do ensino de leitura não 

oferece suporte necessário para que ocorra esse ensino voltado para a compreensão.  

A autora considera que as estratégias de compreensão leitora constituem-se em uma 

alternativa que possibilita um processo ativo de construção de significados. Entretanto para a 

autora da pesquisa o PCN de LP não dá subsídios ao professor para que ele desenvolva 

atividades voltadas para compreensão. Assim, ela finaliza explicando que o ensino de leitura é 

uma área a ser explorada, e que a escola deve proporcionar aos alunos uma experiência rica 

em leitura, na qual, cada criança possa tornar-se realmente leitora. Na leitura do texto, 

percebeu-se uma interface com esta pesquisa, no sentido de compreender a importância das 

estratégias no ensino de leitura, o trabalho proporcionou subsídios para entender a pratica do 

professor que muitas vezes carece de um maior entendimento, o que inclusive o PCN não traz 

claro em seu texto.  

A pesquisa realizada por Roselene de Fatima Constantino, é uma pesquisa que 

objetivou investigar a aplicabilidade do eixo Letramento do Currículo de Educação Básica do 

Distrito Federal no ano de 2008 pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal 
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(SEDF). Foi realizada uma investigação do currículo utilizado pela SEDF e do conceito de 

letramento, para se verificar quais as perspectivas educacionais esse conceito poderia criar 

para o professor na sala de aula. Assim, foram analisadas aulas dos professores em diferentes 

escolas de ensino médio, foram realizadas também entrevistas com dois professores e uma 

conversa com professores, diretores e coordenadores em que fazem uma análise de sua prática 

pedagógica. Por ultimo, foi feita uma entrevista com o vice-diretor e a ex- diretora da Divisão 

de Ensino Médio (DEM) da SEDF. Tais procedimentos levaram a pesquisadora a ter uma 

visão real da prática da sala de aula e dos vários recursos pedagógicos utilizado pelos 

professores e pelos profissionais da parte técnico-pedagógica da SEDF. Foi possível, segundo 

ela, perceber que o eixo Letramento não tem sido plenamente compreendido pelos 

professores, pois muitos dos documentos que foram analisados são bem elaborados, porém 

são desconhecidos pelos professores. 

Assim, a aplicabilidade do conceito de letramento tem ficado a desejar, devido à falta 

de infraestrutura e desmotivação dos alunos. Este trabalho apesar de discutir sobre as práticas 

dos professores, não contempla uma discussão sobre os usos das estratégias. 

No texto Práticas de ensino de compreensão de leitura e conhecimento de alunos 

do último ano do ensino fundamental I a pesquisadora se propôs a analisar práticas de ensino 

de compreensão de leitura e sua possível relação com o desenvolvimento de habilidades de 

compreensão de leitura nos alunos. A pesquisa foi desenvolvida em duas turmas do último 

ano do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Recife. Foi realizado um estudo de caso 

coletivo em contextos diferentes (Turma 1 e Turma 2), e foram realizadas observações (12 

dias letivos em cada turma), além da aplicação de atividades diagnósticas de leitura, no início 

e no final do ano escolar, nas quais foram utilizadas os 15 itens de avaliação de compreensão 

de leitura que integram a Prova Brasil. 

A análise dos dados demonstrou que as práticas das duas professoras eram 

bastante distintas, de modo que na turma 1 foi encontrado um ensino mais planejado, que 

atendia melhor a uma diversidade de gêneros textuais e modalidades de leitura, já o trabalho 

desenvolvido na turma 2, se distanciava da sistematização do ensino de leitura defendida por 

vários estudiosos da área, como Brandão (2006), Marcuschi (2008) e Spinillo (2008). 

A análise dos desempenhos dos alunos indicou que os que estudavam na turma 1 

começavam o ano com habilidades de compreensão leitora significativamente superiores aos 
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seus colegas da turma 2 e que tais diferenças se mantiveram ao final do ano. As crianças das 

duas turmas, por outro lado, não alcançaram avanço significativo ao final do ano letivo. A 

autora atribui esses resultados a diversos fatores, dentre eles: o histórico de aprendizado dos 

alunos e a oscilação dos níveis de complexidade dos itens da Prova Brasil. A autora questiona 

quanto a ausência de metas claras – quanto ao desempenho em compreensão de leitura– para 

o conjunto de alunos que frequentam nossas redes públicas. Também coloca como 

necessidade uma análise rigorosa do nível de complexidade dos itens que, a cada edição da 

Prova Brasil, avaliam as mesmas habilidades de leitura.  

 

Considerações finais 

Ao analisar as quatro dissertações, percebemos que os alunos que se saem melhor na 

compreensão de texto, são aqueles que leem as matérias escolares.  E que embora a concepção 

de leitura que fundamenta o PCN esteja assentada sobre o princípio que ler é compreender, o 

tratamento didático do ensino de leitura não oferece suporte necessário para que ocorra esse 

ensino voltado para a compreensão. O PCN de LP não dá subsídios ao professor para que ele 

desenvolva atividades voltadas para compreensão. Nesse sentido, a escola deve proporcionar 

aos alunos uma experiência rica em leitura, na qual, cada criança possa tornar-se realmente 

leitora.  Em relação á analise do eixo Letramento do Currículo de Educação Básica do Distrito 

Federal no ano de 2008 pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), 

percebe-se que este não tem sido plenamente compreendido pelos professores, pois muitos 

dos documentos que foram analisados são bem elaborados, porém são desconhecidos pelos 

professores. Assim, a aplicabilidade do conceito de letramento tem ficado a desejar, devido à 

falta de infraestrutura e desmotivação dos alunos.  

Concluímos que cabe ao professor comprometer-se a realizar um processo reflexivo 

sobre sua prática docente, no sentido de construir contextos de aprendizagens reflexivos, 

exercitando uma observação ativa em relação aos alunos e à sua própria intervenção, 

desenvolvendo atividades didáticas diversificadas e significativas de leitura, que propicie aos 

alunos uma reflexão crítica. 
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ASPECTOS METAFICCIONAIS EM CONFISSÕES DE RALFO: UMA 

AUTOBIOGRAFIA IMAGINÁRIA, DE SÉRGIO SANT’ANNA

 

 

Flávio Pereira CAMARGO 

Universidade Federal de Goiás/CNPq 

 

Resumo: De acordo com Patricia Waugh (1984, p. 6), ―o menor denominador comum da metaficção 

é simultaneamente criar uma ficção e fazer uma declaração sobre a criação daquela ficção‖. São esses 

dois processos que ocupam, juntos, uma tensão formal que tenta eliminar a distinção entre criação e 

crítica. Pode-se dizer que a metaficção, a partir do romance moderno, tem um traço constante e 

específico: a existência, no corpo do texto, de um comentário crítico, reflexivo e consciente do 

narrador ou de um personagem-escritor sobre os procedimentos de composição do próprio romance. 

Partindo de estudos teóricos sobre a metaficção, propõe-se a análise de alguns aspectos metaficcionais 

presentes em Confissões de Ralfo: uma autobiografia imaginária, de Sérgio Sant‘Anna, publicado em 

1975, de modo a evidenciar as estratégias narrativas e discursivas utilizadas pelo personagem Ralfo.  

PALAVRAS-CHAVE: Metaficção; Personagem-escritor; Sérgio Sant‘Anna. 

 

Breves considerações sobre a narrativa metaficcional 

Emir Rodríguez Monegal (1979), ao estudar o radical questionamento da própria 

estrutura da obra e da linguagem pelos escritores da América Latina, afirma que a literatura 

produzida, principalmente a partir da década de 1960, ―se concentra fanaticamente na própria 

análise de seu processo literário‖ (1979, p. 135), em que há, declaradamente, uma ruptura e, 

ao mesmo tempo, uma continuação, uma mudança e uma ampliação, pois toda ruptura 

também pressupõe o estabelecimento de novas genealogias. 

A experimentação literária e o autoquestionamento da literatura negam, às vezes, 

explicitamente, as fronteiras entre os gêneros literários. Entretanto, ―os gêneros não 

desaparecem totalmente, mas suas fronteiras continuam modificando-se, apagando-se até o 

indiscernível, produzindo obras que não correspondem a uma só categoria‖ (RODRÍGUEZ 

MONEGAL, 1979, p. 142, grifo do autor). 

Neste sentido, na narrativa metaficcional há uma visão lúcida do caráter fictício da 

narração e uma ruptura com as formas tradicionais da narrativa realista, pois a noção de 

ficcionalidade é questionada no corpo da própria narrativa. Acredita-se que tais 

procedimentos estejam na origem do caráter experimental desse tipo de narrativa, uma vez 
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que ―é no romance que toda experimentação acaba por encontrar seu lugar predileto‖ 

(RODRÍGUEZ MONEGAL, 1979, p. 147), pois ocorre aí um autoquestionamento da forma 

romanesca e de seu próprio fundamento – sua estrutura, sua textura – que leva à produção de 

novas formas romanescas na contemporaneidade.  

Essas narrativas metaficcionais, segundo Patricia Waugh (1984, p. 16), valem-se de 

algumas estratégias explícitas, tais como: chamar a atenção do leitor para o processo de 

construção do texto enquanto uma narrativa que se quer ficcional, frustrando-lhe as 

convencionais expectativas do significado e do desfecho ao explicitar ao leitor os códigos e as 

estratégias narrativas artificiais que constroem uma realidade ficcional. Portanto, o processo 

consciente de construção da narrativa torna-se o objeto principal de atenção tanto por parte do 

personagem-escritor/personagem-autor quanto pelo narrador, que também pode exercer a 

dupla função de narrador e de autor/escritor ao problematizar aspectos diversos referentes à 

composição do romance.  

Justamente por isso a narrativa metaficcional pode ser considerada como uma mimesis 

do processo (HUTCHEON, 1984, p. 39) porque os mecanismos pelos quais a narrativa 

constitui-se e constrói-se são problematizados no interior da própria narrativa e explicitados 

ao leitor. No romance metaficcional temos ―uma forma híbrida, em que ficção e crítica 

passam a conviver e, às vezes, em que o questionamento do romance por ele mesmo torna-se 

um dos assuntos centrais do próprio romance‖ (FARIA, 2004, p. 70), havendo uma ruptura 

entre as fronteiras da crítica e as da ficção que põe em xeque a própria natureza do romance 

enquanto gênero reconhecível.  

A mimesis do processo opõe-se, portanto, à mimesis do produto, típica do realismo do 

século XIX, em que a função do leitor restringia-se a identificar e a reconhecer os produtos 

imitados e representados pelo texto literário na realidade empírica. Na mimesis do produto, ―o 

ato da leitura é visto em termos passivos‖ (HUTCHEON, 1984, p. 38-39),
69

 ao passo que 

 

metaficções, ao contrário, expõem as convenções, rompem os códigos que 

agora têm que ser reconhecidos. O leitor precisa aceitar a responsabilidade 

do ato de decodificar e de ler. Perturbado, desafiado, inconformado, ele 

necessita estabelecer conscientemente novos códigos para lidar com novos 
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 ―the act of reading is seen in passive terms‖. Todas as traduções são de minha inteira responsabilidade. 
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fenômenos literários. [...] uma mimesis do processo talvez precise ser 

postulada (HUTCHEON, 1984, p. 39, grifos da autora).
70

 

 

Na mimesis do processo o leitor recebe um convite que ele não pode e não tem como 

recusar. Exige-se dele uma posição paradoxal: participar do processo de construção do texto 

literário e, ao mesmo tempo, reconhecê-lo enquanto ficção, representação. Esta experiência 

envolve o leitor em um processo intelectual, criativo e até mesmo afetivo, que exige dele o 

reconhecimento de que está diante de uma narrativa em construção, em processo, sendo 

forçado, por todos os lados, a organizar e a interpretar conscientemente o texto literário 

enquanto ficção, enquanto discurso.  

O rompimento com o código literário estático do realismo pelas narrativas 

metaficcionais é feito de forma textual, autoconsciente. Esse código literário estático do 

realismo nos remete à mimesis do produto, portanto, um produto estático, pronto e acabado, 

que se opõe à mimesis do processo, que privilegia o processo, isto é, a dinamicidade do 

processo de construção da narrativa, e não o seu produto final. 

Na narrativa metaficcional há, geralmente, um personagem-escritor/personagem-autor 

que tece reflexões sobre o status da narrativa como ficção e como linguagem literária e sobre 

seu processo de produção e de recepção. De acordo com Linda Hutcheon, a metaficção pode 

ser definida como ―ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário 

sobre sua própria narrativa e/ou identidade linguística‖ (1984, p. 01)
71

. A narrativa 

metaficcional reflete o funcionamento do texto, que mostra a obra ao mesmo tempo como 

objeto e como produto de um processo de escrita, ou seja, a narrativa como uma construção 

linguística.  

A narrativa contemporânea apresenta certa tendência por formas metaficcionais que, 

voltando-se sobre si mesmas, explicitam seu processo de construção no interior da própria 

narrativa através de comentários ou de reflexões feitas pelos personagens-escritores, 

estabelecendo uma ruptura com as estruturas composicionais da narrativa tradicional.  

                                                           
70

 ―metafictions, on the contrary, bare the conventions, disrupt the codes that now have to be acknowledged. The 

reader must accept responsibility for the act of decoding, the act of reading. Disturbed, defied, forced out of his 

complacency, he must self-consciously establish new codes in order to come to terms with new literary 

phenomena. […] a mimesis of process must perhaps be postulated‖. 
71

 ―fiction about  fiction – that is, fiction that includes within itself a commentary on its own narrative and/or 

linguistic identity‖ . 
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Entre as formas do romance contemporâneo, aquele visto como um laboratório da 

narrativa incorpora uma autoconsciência teórica sobre a ficção, que passa a ser a base para 

contestar as formas e os conteúdos da narrativa realista, desafiando as noções miméticas e 

realistas de referencialidade, ao problematizar a representação narrativa, através de uma 

reflexão internalizada no corpo do próprio texto ficcional. 

Além disso, a narrativa metaficcional, paradoxalmente, exige do leitor a sua 

participação na construção do texto como coautor e não como um simples consumidor da 

obra, estabelecendo uma nova relação entre o autor, que produz a linguagem, o texto e o 

leitor, pois 

 

a estratégia dessa ficção não é focalizar o leitor e o autor como agentes 

históricos individuais, mas o processo de produção e recepção da linguagem. 

[...] há um conjunto de relações sociais entre produtor e audiência que talvez 

pudesse ser revolucionado por uma mudança nas forças de produção que 

transformariam o leitor em um colaborador ao invés de um consumidor 

(HUTCHEON, 1984, p. xiv, xv).
72

 

 

O papel do leitor já não é mais reconhecer na obra literária uma realidade empírica, 

palpável. Neste sentido, a narrativa metaficcional solicita do leitor com relação ao texto que lê 

uma distinção, entre ―arte‖ e ―vida‖, o que constitui um lado do paradoxo da metaficção para 

o leitor: 

 

por um lado, ele é forçado a reconhecer o artifício, a ‗arte‘, do que está 

lendo; por outro lado, exigências explícitas são feitas a ele como co-autor, 

para respostas intelectuais e afetivas comparáveis em extensão e intensidade 

àquelas de sua experiência de vida (HUTCHEON, 1984, p. 05).
73

   

 

Neste sentido, a narrativa metaficcional deve ser compreendida como uma mimesis do 

processo (HUTCHEON, 1984), ou seja, como uma narrativa que está em processo de 

construção e que explicita seu status ficcional dentro do próprio texto literário. Neste 

procedimento de criação artística, exige-se do leitor uma nova perspectiva em relação à sua 

função.  
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 ―the strategy of such fiction is to focus not on the reader and author as individual historical agents, but on the 

processes of the reception and production of language. 

[…] there exists a set of social relations between producer and audience that could perhaps be revolutionized by 

a change in the forces of production that would turn the reader into a collaborator instead of a consumer‖.  
73

 ―on the one hand, he is forced to acknowledge the artifice, the ‗art‘, of what he is reading; on the other, 

explicit demands are made upon him, as a co-creator, for intellectual and affective responses comparable in 

scope and intensity to those of his life experience‖. 
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Uma diferença parece repousar no papel destinado ao leitor. No que diz 

respeito aos escritores e aos romances, o romance ‗expressionista‘ focaliza 

nisto toda ideia; o interesse principal está no processo de escrita e em seu 

produto. Em ambas as formas de narrativa metaficcional, a implícita e a 

explícita, o foco não muda, mas amplia-se, para incluir um processo paralelo 

de igual importância para a concretização do texto – o da leitura. O leitor é 

explicitamente forçado a assumir sua responsabilidade para com o texto, isto 

é, para com o mundo fictício que ele está criando através da acumulação dos 

referentes fictícios da linguagem literária (HUTCHEON, 1984, p. 27, grifo 

da autora)
74

.  

 

Ainda na esteira de Linda Hutcheon (1984, p. 28-29), pode-se dizer que há dois modos 

de representação do narcisismo na forma explícita – isto é, a representação diegética e a 

representação linguística. 

Na representação diegética, o leitor é levado a ter consciência de que o que está lendo 

é uma criação ficcional, pois o texto, no nível diegético, mostra-se como ficção, um universo 

ficcional, cujo processo de criação pode ser percebido pelo leitor. 

Já na representação linguística, o processo de construção é latente através dos 

referentes linguísticos que servem para construir um mundo imaginário, fictício. 

 

No modo linguístico, no entanto, o texto realmente mostraria seus blocos de 

construção – a linguagem cujos referentes servem para construir aquele 

mundo imaginário. Que estes referentes são fictícios e não reais é assegurado 

pelo código genérico instituído pela palavra ‗romance‘ na capa 

(HUTCHEON, 1984, p. 28-29)
75

.  

 

É exatamente por meio desse estratagema que o escritor tenta envolver e atrair o seu 

leitor. Na verdade, essa tarefa é mais árdua, porque, por um lado, o escritor explicita as 

engrenagens da narrativa ao leitor, colocando em evidência o seu caráter fictício, e, por outro 

lado, demanda dele a sua coparticipação ativa no processo de leitura da narrativa. 
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 ―One difference seems to lie in the role alloted to the reader. In its concern about writers and about novels, the 

‗expressionistic‘ novel focuses on its own idea; the main interest is in the writing process and its product. In both 

the covert and overt forms of metafictional narcissism, this focus does not shift, so much as broaden, to include a 

parallel process of equal importance to the text‘s actualization – that of reading. The reader is explicitly forced to 

face his responsibility toward the text, that is, toward the novelistic world he is creating through the accumulated 

fictive referents of literary language‖. 
75

 ―In the linguistic mode, however, the text would actually show its building blocks – the very language whose 

referents serve to construct that imaginative world. That these referents are fictive and not real is assured by the 

generic code instituted by the word ‗novel‘ on the cover‖. 
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A experimentação ficcional é, por excelência, uma das facetas mais produtivas da 

ficção contemporânea em que a questão do narrador e da subjetividade é problematizada, 

havendo aí uma produção literária na qual nota-se certo predomínio de uma narrativa de 

cunho ensaístico e fragmentária, ―num verdadeiro abismo narrativo-ensaístico‖ 

(SÜSSEKIND, 2003, p. 258).  

Há nessas narrativas de clave metaficcional uma inflexão ensaística que versa sobre o 

próprio processo de construção do romance ou sobre um de seus elementos constitutivos, o 

que nos remete a um esgarçamento das fronteiras entre os gêneros literários e os não 

literários. ―Tanto a linguagem crítica tem se encaminhado para uma dicção mais ensaística, 

quanto a prosa de ficção tem se deixado contaminar pelo aspecto reflexivo, pela capacidade 

de se pôr à prova, do ensaio‖ (SÜSSEKIND, 2003, p. 266). 

Nesse sentido, os autores contemporâneos valem-se: 1) de uma mescla entre ficção e 

ensaio, ficção e teoria; 2) da duplicidade de personagens, de aspectos geográficos e do próprio 

narrador para propor e desenvolver uma ―reflexão sobre os narradores e personagens 

dobradiças‖ (SÜSSEKIND, 2003, p. 266). Na narrativa metaficcional, o leitor deve prestar 

muita atenção à dicção do narrador ou do personagem-escritor, à forma de registro das 

situações e dos acontecimentos corriqueiros, às digressões na narrativa e à composição dos 

personagens, entre outros aspectos.  

Pelos motivos expostos, pode-se afirmar que a narrativa metaficcional é marcada pela 

experimentação literária e pela dissolução das fronteiras dos gêneros literários e não literários, 

que estabelece uma ruptura com as formas tradicionais da narrativa realista, além de expor ao 

seu leitor os mecanismos pelos quais se constitui. Esta visão lúcida do caráter fictício da 

narrativa é visível em Confissões de Ralfo: uma autobiografia imaginária, de Sérgio 

Sant‘Anna. 

 

Aspectos metaficcionais em Confissões de Ralfo: uma autobiografia imaginária 

 

No romance tudo é ―fingido‖ num mundo criado em todas as peças para ser 

escrito: sejam quais forem o tratamento que receba e a forma sugerida, a 

realidade romanesca é fictícia, ou, mais exatamente, é sempre uma realidade 

de romance, em que personagens de romance têm nascimento, morte e 

aventuras de romance. 

Marthe Robert  
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 Antonio Candido (2011), ao tecer algumas reflexões sobre a nova narrativa brasileira 

produzida nas últimas décadas do século XX, afirma que há uma pluralidade de gêneros e, 

principalmente, uma inovação experimental na composição dessa nova narrativa, com ênfase, 

entre outros aspectos, para a ―ficcionalização de outros gêneros‖, como, por exemplo, a 

crônica e a autobiografia (CANDIDO, 2011, p. 254).  

 O romance de estreia de Sérgio Sant‘Anna, Confissões de Ralfo: uma autobiografia 

imaginária, publicado em 1975, pode ser considerado como uma narrativa experimental em 

seu contexto de produção e circulação, pois estabelece uma ruptura com as estruturas 

composicionais do romance tradicional.  

Trata-se de uma narrativa metaficcional em que há deliberadamente uma justaposição 

de dois registros: o ficcional e o ensaístico. A partir desta justaposição há a assimilação de 

outros gêneros literários ou não, como, por exemplo, o diário, o roteiro, a canção, o 

interrogatório, a carta, os contos tradicionais e a peça teatral, entre outros gêneros, a partir dos 

quais o romance de Sant‘Anna vai se constituindo em uma estrutura composicional composta 

por um prólogo, um roteiro, nove livros, um epílogo e uma nota final.  

A ficcionalização de outros gêneros na estrutura composicional do romance de 

Sant‘Anna explicita ao leitor uma rejeição das convenções do realismo formal e uma ruptura 

com as estruturas do romance tradicional e de suas formas de composição, que pretende 

colocar em xeque a relação entre realidade e sua representação no discurso ficcional. Segundo 

Michael Boyd (1983, p. 7), estes procedimentos composicionais são caros à narrativa 

moderna, particularmente à narrativa reflexiva. 

Esse caráter experimental na narrativa de Sant‘Anna pode ser percebido no próprio 

título do romance: Confissões de Ralfo: uma autobiografia imaginária, em que se verifica 

essa tensão entre realidade e imaginação. O título, enquanto um paratexto, provoca no leitor 

certo desconforto inicial, pois se trata de uma autobiografia imaginária, ou seja, uma 

autobiografia que é ela própria objeto de criação, de invenção, por parte de seu autor, Ralfo, 

que se desdobra em personagem de sua narrativa. O paratexto faz referência a um livro de 

confissões do eu, o que remete à escrita de si, para si e para o outro por se tratar de uma 

autobiografia escrita pelo personagem-autor Ralfo.  
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No ―Prólogo‖ esta tensão entre realidade e imaginação se acentua de modo a 

evidenciar a subjetividade do personagem Ralfo ao optar deliberadamente por escrever suas 

memórias e suas confissões que podem ser ou não reais. 

 

Tornei-me, então, um escritor. Escrever um romance, cuja elaboração seria 

iniciada imediatamente. 

  [...] 

Abandonei, então, o projeto inicial de romance, cujo primoroso, embora 

meio chato, primeiro capítulo já estava escrito – capítulo este que aproveitei 

em parte nestas minhas Confissões, sob o título de ―Ressureição‖. Porque, 

afinal, esse texto já fazia parte do tempo em que resolvi despir-me para o 

público. 

E parto, agora, de corpo e alma, a escrever minha história. Mais do que 

isso: passo a viver intencionalmente uma história que mereça ser escrita, 

ainda que incongruente, imaginária e até fantasista. 

Explico: insatisfeito com a minha história pessoal até então e também 

insatisfeito com o meu provável e mediano futuro, resolvi transformar-me 

em outro homem, tornar-me personagem. Alguém que, embora não 

desprezando as sortes e azares do acaso, escolhesse e se incorporasse a um 

destino imaginário, para então documentá-lo. 

Ralfo é este homem. Nasceu com a minha primeira morte, a morte de 

alguém cuja identidade não interessa. Porque um homem que recusou a si 

próprio e murchou, cedendo lugar a uma personagem. 

Afinal, não só esta, mas todas as autobiografias são sempre imaginárias e 

reais, se é que se podem delimitar fronteiras exatas nesse sentido. Pois se a 

realidade é de certo modo uma criação imaginária, também a imaginação e 

a fantasia são realidades contundentes, que revelam integralmente o se e o 

mundo concretos em que se apoiaram. (SANT‘ANNA, 1995, p. 5-6, grifos 

no original). 

 

O conceito de metaficção proposta por Hutcheon (1984) define este tipo de narrativa 

como uma mimesis do processo. O que o leitor vê e lê no ―Prólogo‖ do livro é justamente a 

presença de um personagem que se desdobra em outro, Ralfo, para dar continuidade ao 

processo de escrita de seu romance. O processo de escrita desse romance ou das confissões de 

Ralfo, assim como os fatores que levaram o personagem-autor a abandonar seu projeto inicial 

são expostos ao leitor com o objetivo de problematizar, entre outras questões, temas 

pertinentes ao processo de construção e elaboração da narrativa – tanto o que diz respeito ao 

aspecto temático quanto ao formal.  

O caráter fictício da história é desnudado pelo próprio personagem-autor Ralfo, cujo 

objetivo é registrar os fatos de uma autobiografia imaginária. Como se pode verificar no 

excerto acima, o procedimento de criação do personagem Ralfo é deliberadamente revelado 
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ao leitor, ou seja, o personagem resulta de um processo intencional de criação, um 

personagem que irá relatar sua história ―incongruente, imaginária e fantasiosa‖.  

Uma narrativa em que ficção e realidade se fundem e se confundem. Uma narrativa na 

qual os fatos registrados – reais ou imaginados – são dispostos de acordo com a perspectiva 

de Ralfo, de modo que os fragmentos que compõem o todo podem ser lidos separadamente, 

pois cada um dos nove livros tem uma estrutura composicional própria e independente. O que 

seria, então, a verdade? Qual a verdade de Ralfo? A imaginária ou a factual? Trata-se de uma 

verdade que é possível apenas dentro da lógica interna da narrativa de cada livro, uma lógica 

que sequer estabelece pontos de contato com os outros livros, considerando-se a fragmentação 

da estrutura composicional do romance, ―pois o segredo de Ralfo é a inovação e 

experimentação permanentes" (SANT'ANNA, 1995, p. 204).  

A experimentação literária está na base das confissões de Ralfo, um personagem-autor 

que joga com as múltiplas estratégias narrativas e com os procedimentos de criação literária: 

―vivendo e escrevendo este livro e tomando com ele diversas liberdades, como a de objetivar-

me, algumas vezes, na 3ª pessoa do singular ou através da fala de terceiros‖ (SANT‘ANNA, 

1995, p. 6).  

Entre os procedimentos de criação adotados por Ralfo está o ―Roteiro‖ para o leitor, 

uma espécie de guia para a leitura de suas confissões. Nele o personagem-autor apresenta um 

roteiro sobre a estrutura composicional do romance e suas subdivisões em pequenos livros 

que podem ser ―melhor desfrutados como unidades distintas, que se subdividem, por sua vez, 

em outras unidades ou episódios, em número de trinta e dois‖ (SANT‘ANNA, 1995, p. 7). 

Como se vê, a fragmentação e a ausência de linearidade entre os fatos registrados por Ralfo é 

uma das marcas de sua escrita, pois cada livro apresenta uma estrutura composicional 

singular, o que faz com que cada um deles tenha certa autonomia em relação aos outros tanto 

no aspecto temático quanto no formal. Este procedimento de criação e de organização da 

narrativa exige do leitor uma atenção e uma participação ativa no ato da leitura, própria de 

narrativas metaficcionais que exigem para si um leitor mais ativo e menos passivo, capaz de 

captar as minúcias do texto e de suas formas composicionais, sobretudo quando se trata de um 

romance no qual prevalece a experimentação narrativa. 

As reflexões do personagem-autor Ralfo acerca dos procedimentos de composição de 

sua narrativa são retomadas no ―Livro V‖, no subcapítulo intitulado ―Interrogatório (2)‖. 
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Entre os vários questionamentos que lhe são feitos durante o interrogatório, um deles diz 

respeito justamente à compreensão de Ralfo sobre o que é o romance.  

 

– LITERATURA! O que é o romance? 

– Uma narrativa que apela para a imaginação, mostrando feitos 

maravilhosos, cenas pitorescas, acontecimentos heroicos, ações galantes, 

experiências fora do comum ou até mesmo sobrenaturais.  

 

– CIÊNCIAS NATURAIS! O que é um batráquio? 

– Animal vertebrado de pele nua e sangue frio, que sofre metamorfose e cujo 

protótipo é a rã. 

– Classificação dos batráquios? 

– Urodelos, anuros, ápodes e estegocéfalos. 

– E o que são moluscos? 

– Os moluscos são animais não-segmentados, de simetria bilateral algumas 

vezes alterada, e cujo corpo se compõe de cabeça, massa visceral e pé. 

– E o que é simetria? 

– Harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares. 

– Mas o que é harmonia? 

– Disposição bem ordenada entre as partes de um todo. 

– E desarmonia? 

– O contrário de harmonia. 

– Assim como em vosso livro? 

– Assim como em meu livro, senhores. 

Uma chibatada por escrever um livro tão desarmônico. (SANT‘ANNA, 

1995, p. 130-131, grifos no original). 

 

A definição de romance, dada por Ralfo durante o interrogatório, estabelece com a 

epígrafe de Marthe Robert (2007) certa aproximação, pois ambos concordam que a realidade 

criada no e pelo romance é uma realidade fictícia; uma realidade que pode ter sido baseada 

em fatos reais ou não; uma realidade que pode se constituir a partir de fatos corriqueiros e 

banais até fatos extraordinários ou sobrenaturais. Enfim, a realidade romanesca é uma 

realidade fictícia, inventada a partir da subjetividade do personagem-autor, tanto é que ele 

afirma em epígrafe de sua autoria que quer ―escrever um super-romance, também com um 

superenredo, repleto de acontecimentos inverossímeis e pueris e onde fulgura um 

personagem principal, único e sufocante, a quem acontecem mil peripécias: eu‖ 

(SANT‘ANNA, 1995, p. 8, grifos no original). 

Há que se considerar ainda outro aspecto relevante em relação à composição da 

narrativa de Ralfo, notadamente o que diz respeito à experimentação literária na estrutura 

composicional do romance, no qual prevalece a ausência de harmonia e de simetria entre os 
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nove livros que o compõem. Essa ausência de harmonia e de simetria denuncia de modo 

explícito uma ruptura com as convenções da narrativa tradicional em que pesa a valoração de 

uma harmonia entre as partes e o todo, de modo a garantir uma simetria entre os fatos e os 

acontecimentos narrados, o que não ocorre nas confissões de Ralfo, fato que é explicitado por 

Madame X, em seu diário, no ―Livro VI‖. 

 

Mas do que estou falando é que na maior parte do tempo esses loucos se 

comportam muito mais normalmente do que as pessoas normais. Porque 

ninguém é tão normal assim. Talvez um sintoma de loucura seja este: a 

extrema normalidade, proveniente do medo de denunciar-se. Uma 

normalidade rígida e obsessiva e que é, portanto, anormal. Gestos muito 

contidos; cuidados exagerados com a higiene; trabalhos compulsivos, como 

a feitura de romances; moralidade excessiva etc. (SANT‘ANNA, 1995, p. 

142). 

 

As afirmações de Madame X se aplicam perfeitamente como uma crítica às 

convenções do realismo formal, ao denunciar de modo explícito as estruturas do romance 

tradicional e de suas formas de composição, pautadas, sobretudo, na obsessão pela 

normalidade, pela simetria, pela linearidade, pela moralidade e pela harmonia. Ao invés 

dessas estruturas rígidas e de ―extrema normalidade‖ Madame X propõe a ruptura com esses 

padrões em detrimento de novas formas narrativas que viabilizem o processo criativo do 

escritor, assim como ela o faz em seu diário, que é assimilado na composição final das 

confissões de Ralfo. 

Este aspecto referente à composição das confissões de Ralfo e a crítica contundente às 

formas tradicionais da narrativa serão retomados no ―Livro IX‖, intitulado ―Literatura‖, no 

qual Ralfo faz algumas reflexões contra o academicismo da crítica literária, principalmente o 

que diz respeito à intransigência de parte da crítica especializada em aceitar as inovações 

experimentais na composição da nova narrativa brasileira. 

A Comissão Internacional de Literatura é a responsável pelo julgamento e a avaliação 

de obras de aspirantes a escritores. O Palácio da Justiça se localiza na cidade de Genebra e é 

nele que Ralfo se encontra para que sua obra seja julgada, avaliada e balizada por um 

Promotor e uma comissão de Ministros – Ministro da Língua, Ministro dos Monólogos 

Exteriores, Ministro da Concisão e Síntese, Ministro dos Diálogos, Ministro Geral, Ministro 

dos Lugares-Comuns e Ministro da Literatura de Todos os Tempos e Todos os Povos, entre 

outros Ministros responsáveis por validar a qualidade da obra de um bom escritor. 
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Nesta parte de suas confissões, Ralfo não poupa aqueles que se dizem os detentores do 

bom gosto literário, pois no decorrer do ―Livro IX‖ há frequentes críticas ao papel e à função 

dos críticos literários, enclausurados em seus gabinetes, dispostos a rechaçar toda e qualquer 

obra que não se enquadre nos moldes preestabelecidos dentro de uma normalidade, de uma 

simetria e de uma harmonia desejada por eles. Assim, a narrativa de Ralfo, ao estabelecer uma 

ruptura com esses padrões de normalidade vigentes, provoca nos diversos Ministros uma 

argúcia crítica  que tende a examinar com perspicácia as estratégias utilizadas pelo 

personagem-autor no processo de criação de suas confissões. 

Um dos pontos salutares que é destacado por um dos Ministros durante a sabatina diz 

respeito ao papel do escritor. Ao ser indagado sobre os motivos que o levaram a querer se 

tornar um escritor, Ralfo afirma categoricamente:  

 

– O que eu desejo, senhores, é um pouco de prestígio e dinheiro. Algo assim 

como direitos autorais entrando regularmente e uma casa de campo e viagens 

pelo mundo, tendo como única contraprestação proferir conferências para 

otários de todos os tipos. Palestras sobre a fantasmagorização lúdica e 

simbólica do personagem na obra de Ralfo, o homem que escreveu a si 

mesmo. Ou a organização do caos ou a caotificação da ordem como 

expressão literária (SANT‘ANNA, 1995, p. 232-233). 

 

Note-se que o personagem-autor fala em terceira pessoa, o que nos remete àquele 

processo de objetivação de Ralfo, anunciado no início das confissões. O excerto acima é 

esclarecedor acerca de três aspectos relevantes para a produção literária, pois coloca em xeque 

o campo literário, o mercado editorial e o papel do escritor na sociedade.  

A crítica inicial se refere, obviamente, ao campo literário e ao mercado editorial e, 

consequentemente, às dificuldades encontradas pelos novos escritores em adentrarem um 

espaço simbólico tão prestigiado e laureado. Esta dificuldade se torna ainda mais visível e 

resistente quando os novos escritores propõem formas composicionais que estabelecem 

rupturas com seus antecessores. Nesse caso, a dificuldade em adentrar o campo literário e o 

mercado editorial advém das experimentações formais e temáticas consideradas inovadoras.  

Por fim, o personagem-autor faz uma crítica ácida em relação ao papel gozado pelo 

escritor em nossa sociedade, ao dizer que caberia ao escritor a função de fazer ampla 

divulgação de seus trabalhos criativos em diferentes espaços e suportes de modo a garantir o 

seu sustento. No entanto, há, ao final do excerto, uma afirmação contundente de que também 



 

 
 

 386 

faz parte do papel do escritor organizar o caos, dar-lhe forma e expressá-lo em sua criação 

literária, isto é, cabe ao escritor justamente uma função social e estética, pois é através de sua 

obra que ele pode ordenar o caos.  

É válido contextualizar que a obra inaugural de Sant‘Anna foi publica em 1975, após o 

Golpe Militar de 1964, havendo em seu texto referências implícitas e explícitas a esse 

contexto histórico, como, por exemplo, os interrogatórios nos quais o personagem Ralfo é 

submetido às sessões de tortura. Estes fatos revelam ao leitor que essa organização do caos 

também pode ser compreendida pelo viés social, cabendo ao escritor esse olhar perscrutador, 

pronto a denunciar as mazelas sociais em suas produções literárias.  

Inconformado ao ouvir a resposta de Ralfo sobre os motivos que o levaram a ser um 

escritor, o Promotor o acusa de ―oportunismo literário‖, valendo-se, em sua argumentação, de 

uma crítica à estrutura composicional do romance apresentado por Ralfo à Comissão 

Internacional de Literatura. 

 

– Porém, mais do que as afirmativas do réu neste recinto; mais do que 

minhas próprias palavras, deixemos que o livro fale por si mesmo. Tomado 

em seu conjunto, este livro demonstra, como os senhores devem ter 

percebido em sua leitura, o mais completo desprezo pelas regras estruturais 

do romance, a sutil combinação das partes entre si. Eis que, sem a menor 

cerimônia e verossimilhança, os capítulos do livro e as aventuras deste 

senhor vão se acumulando, quase sempre com uma impossível e inadequada 

relação de causa e efeito. Não fosse o receio de criar mais uma infame 

terminologia, diríamos que o autor inaugura o romance desestrutural.  

– E quanto a esses capítulos, tomados em separado, são pequenas aberrações 

literárias ou mesmo não-literárias. Simplesmente aberrações [...]. 

(SANT‘ANNA, 1995, p. 234-235, grifos no original). 

 

É justamente a ausência de uma estrutura rígida que leva o Promotor a acusar Ralfo de 

inaugurar o romance desestrutural, um romance no qual não há linearidade e nem harmonia 

entre as partes. Pelo contrário, nele prevalecem certa fragmentação e uma estrutura 

desmontável, ambas anunciadas ao leitor no ―Epílogo‖ do romance, quando o personagem-

autor se refere aos procedimentos formais e às estratégias narrativas de composição de suas 

confissões.  

A crítica contundente do Promotor recai novamente sobre o fato de que a narrativa de 

Ralfo estabelece uma ruptura com o romance tradicional. É por estes motivos que Ralfo vai 

tecendo, ao longo de suas confissões, críticas em relação ao papel do crítico e à sua função no 
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campo literário, pois, em muitos casos, uma obra ou autor, só penetra neste espaço simbólico 

após receber o aval da crítica especializada, representada devidamente em suas confissões 

pelos Ministros do Palácio da Justiça. 

Inconformado, o Promotor e os demais Ministros concluem que a obra de Ralfo deve 

ser destruída, por ser considerada por muitos deles como subversiva, como loucura e como 

um ato de heresia. E sua obra é, finalmente, rasgada e fragmentada em várias partes pelo povo 

que assistia ao julgamento de Ralfo. O ato de esmiuçar as cópias do livro, em pequenos 

fragmentos que se unem esporadicamente, representam metaforicamente a própria 

fragmentação temática e composicional do livro e sua ausência de linearidade e de simetria 

entre as partes que o compõem, conforme se percebe no excerto abaixo. 

 

O povo brincava como num circo, cantarolando as canções formadas 

casualmente pelas palavras em liberdade, enquanto os guardas procuravam 

inutilmente controlar a massa, que descia das galerias [...]. De modo que não 

havia mais várias cópias de um livro, mas centenas, milhares de livros, 

conforme os fragmentos que se uniam acidentalmente, para formar, às vezes, 

um nexo inesperado, como um interrogatório policial entremeando-se com 

um exame de literatura. Ou duas gêmeas gordas numa guerra em Eldorado. 

Ou uma gigantesca cidade que se transforma num imenso hospício. Ou 

ainda, ao contrário, um hospício que cresce tão espantosamente que se torna 

uma cidade, com casas, ruas, cinemas, monumentos e até uma administração 

pública integralmente formada por loucos. E muitas coisas mais 

(SANT‘ANNA, 1995, p. 241). 

 

―Ralfo é um tigre de tinta e de papel‖ (SANT‘ANNA, 1995, p. 240), um personagem 

que se desdobra em outro para escrever a si próprio; um personagem que se vê obrigado a 

―ensaiar-se a si mesmo‖ (SÜSSEKIND, 2003, p. 266) para, a partir deste recurso, 

problematizar questões inerentes ao processo criativo e instaurar rupturas com as formas 

tradicionais do romance, uma vez que se nega a escrever narrativas consideradas por ele como 

ortodoxas, nas quais prevalecem os lugares-comuns.  

Para Ralfo, Madame la Litteráture é ―nada mais do que uma velha puta experiente e 

cheia de truques‖ (SANT‘ANNA, 1995, p. 230), cabendo ao personagem-autor descobrir 

estes truques, expô-los ao público, dominá-los e, principalmente, inová-los, para que Madame 

la Litteráture renasça das próprias cinzas como a mitológica Fênix e para que ele próprio se 

sinta livre de todas as amarras referentes ao processo criativo.  
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Considerações finais 

A narrativa metaficcional, como um laboratório de experimentações, demanda do 

leitor um papel essencial no ato da leitura e de compreensão dos elementos constitutivos de 

seu processo composicional. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de uma ruptura com as formas 

tradicionais de narrativa, sobretudo o que se refere à dissolução das fronteiras entre os gêneros 

literários e não literários e sua assimilação na composição da narrativa metaficcional.  

Este tipo de procedimento em que a ficção se funde à crítica e a crítica à ficção expõe 

as novas possibilidades narrativas, resultantes de uma experimentação literária que, 

frequentemente, provoca certa desarmonia, falta de simetria e fragmentação temática e 

estrutural nas novas formas romanescas.  

Portanto, pode-se dizer que essa experimentação literária, cara ao gênero romance, é 

possível graças à sua maleabilidade e à sua plasticidade em absorver outros gêneros e 

discursos, fator que possibilita ao escritor estabelecer determinadas rupturas com as formas 

tradicionais de narrativas, como ocorre em Confissões de Ralfo: uma autobiografia 

imaginária. Uma narrativa que inovou o cenário da produção literária brasileira na década de 

1970 e que continua extremamente atual até os dias de hoje. 
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A SOMBRA E A ESCURIDÃO DO FANTÁSTICO MEDIEVAL, 

EM “A SOCIEDADE DO ANEL” E “O GUARANI” 

 

Francisco de Assis Ferreira MELO 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão 

 

Resumo: Há algum tempo que vários pesquisadores tem se preocupado em analisar, estudar e 

compreender a existência de elementos da estética gótica distribuída nas obras literárias. 

Nesse texto, visitamos, mesmo que de modo rápido, esse universo cujas composições tendem 

a criar uma atmosfera onde o medo é a sua primeira presença, cercada por sombras e 

mistérios. Para esse estudo foram realizados dois recortes textuais: o primeiro na obra de 

Tolkien, O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel e o segundo em O Guarani, de Alencar, a 

fim de verificar em que pontos e de que maneira os dois autores estudados conseguiram 

perpassar suas obras com elementos góticos, lembrando que eles são de tempos históricos 

diferentes. Assim, é possível ver como Frodo e seus amigos, em Tolkien, e Peri e Ceci, em 

Alencar, são envolvidos nessa aura e como a situação em que se acham se resolve, uma vez 

que a maneira como os cenários são descritos permite vislumbrar e reconhecer como os 

autores realizaram tal trabalho, notadamente dando a suas personagens um perfil heroico 

medieval. A partir de teóricos e estudiosos dessas obras, do gótico, do fantástico do 

romantismo e do universo medieval, como Sá (2010), Day (2004), Sant‘Anna (1984), 

Candido (2007), Lovecraft (1987) e outros, localizamos e explicamos, mesmo que 

rapidamente, como os eventos fantásticos relacionados ao gótico ultrapassaram seu tempo, se 

modificaram e se adaptaram tanto no século XIX quanto no século XX, respeitando as formas 

como os autores se dispuseram a criar seus romances.  

PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; Gótico; Medo. 

 

Introdução 

 ―A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais 

antiga de medo é o medo do desconhecido‖ (LOVECRAFT, 1987, p. 1).  É o desconhecido 

que acaba por se tornar um caminho que aponta para várias direções, pelo fato de tratar 

daquilo que ainda não se tem um registro, aquilo que de fato pode explicar o que se acha 

escondido pela frente. O desconhecido traz essa experiência que pode a todo tempo causar 

surpresa ao homem. 

 

Os primeiros instintos e emoções do homem moldaram sua resposta ao meio 

em que ele se viu envolvido. Sensações definidas baseadas em prazer e dor 

criaram-se em torno dos fenômenos cujas causas e efeitos ele podia 

entender, ao passo que em torno dos que ele não entendia [...] teceram-se 

naturalmente os conceitos de magia, as personificações e sensações de 

assombro e medo próprias de uma raça portadora de ideias poucas e simples 

e experiência limitada (LOVECRAFT, 1987, p. 2). 
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 Ao se colocar dessa maneira a relação que o homem tem com o desconhecido, o medo 

passa a ter outro status, pois se torna a ferramenta capital para abrir um novo modo de esse 

homem olhar a sua volta e ter ideias que, organizadas, passam a ser vistas como nascidas da 

magia, que se apresenta de forma fantástica e ainda seja altamente inesperada.  

 

Dado que a dor e o perigo são mais vividamente lembrados que o prazer, e 

que os nossos sentimentos relativos aos aspectos favoráveis do desconhecido 

foram de início captados e formalizados pelos ritos religiosos consagrados, 

coube ao lado mais negro e malfazejo do mistério cósmico figurar de 

preferência em nosso folclore popular do sobrenatural (LOVECRAFT, 1987, 

p. 3). 

 

É desse ponto que partimos, deixando para traz a nossa zona de conforto e nos 

encaminhamos para as áreas onde o mundo das possibilidades está à espera, pois se trata 

daquele que não é denominado, que não se tem conhecimento, onde umbrais inesperados 

podem ser abertos abruptamente e levar o homem a uma jornada que nunca poderá ser 

medida. E quando falamos de aventura, não significa propriamente que será algo divertido, 

saboroso, mas que poderá estar tomado de situações inimagináveis. 

 A literatura de tradição oral deixou as rodas em torno das fogueiras para ser 

substituída pela escrita. De certa forma, essa mudança assegurou uma sobrevida ao imaginário 

medieval, perpassando pela literatura do século XIX e do século XX. Muito deste universo 

aparece no século XXI, em muitas áreas da vida, influenciando movimentos aparentemente 

apagados em um dado momento, mas que carregam uma profunda e constante adaptação 

destas formas / realidade medieval. É constante o resgate da atmosfera de encantamento, 

mesmo que ela seja sombria, do herói, da honra e de inumeráveis outros fatos e elementos do 

período medieval. Assim, deve haver preocupação em se estudar e compreender como essa 

sombra / presença vem merecendo cada vez mais atenção.  

É pelo fato de existir características da literatura, da mitologia e da filosofia medieval, 

disseminadas / escondidas, na construção de textos literários de depois do fim da Idade 

Média, permeada por uma constante e inquietante presença de traços do gótico, que ora nos 

propomos apresentar um esboço de análise comparativa entre as obras O Senhor dos Anéis: A 

Sociedade do Anel (2002), de J. R.R. Tolkien e O Guarani (1999), de José de Alencar. É 

assim que, fazendo um recorte de dois momentos, sendo o primeiro na obra de Tolkien e o 

segundo na de Alencar, que poderemos ver como um movimento nascido na Idade Média 
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ultrapassou sua época e, ainda hoje, consegue de várias formas surpreender por se reinventar 

e, a partir de suas matrizes vindas de O Castelo de Otranto (1996), provocar emoções fortes 

no leitor de agora.  

 

O castelo 
 

De início, deve-se mencionar a grande personagem que frequenta todos os 

romances do gênero: o antiguíssimo e arruinado castelo gótico (mais fiel à 

imaginação do escritor do que à realidade), com todas as suas misteriosas 

salas, quadros que mudam de figura, objetos sinistros, barulhos 

inexplicáveis, corredores sombrios, escadas labirínticas, adegas e 

subterrâneos que guardam mortos-vivos, além de fantasmas que insistem em 

visitar os novos inquilinos. Tudo isso emoldurado pelo vento da noite e pelas 

sombras que habitam o grande jardim da propriedade (VIDAL, 1996, p. 7).  
 

Nenhuma citação caberia melhor neste momento do que esta apresentação a O Castelo 

de Otranto, feita por Vidal (1996), acerca do que viria a ser denominado de uma história 

gótica e consequentemente mais um movimento dentro da construção literária, que receberia 

exatamente esse nome: Gótico. 

Como em princípio todo estudo passa pelo seu lado de recém-descoberto (nascido) e 

muitas vezes, como a necessidade que se tem de nomear um filho, uma palavra pode já levar a 

essa definição. Mas ele não chega a ocorrer de forma tranquila e passiva, pois o processo é 

algo tomado de angústia e tremores ante o desconhecido. Assim, quando os portões de O 

Castelo de Otranto foram abertos, novas possibilidades, em novos universos, puderam ser 

imaginadas, a partir de uma matriz antiga e que faz parte da formação do homem: o medo. 

Extrapolando os limites de uma época e abarcando um novo período enviesado pela 

modernidade e pela revolução industrial, assim como por uma tecnologia assustadora. 

 

E já fora do gótico tradicional, mas trazendo o apelo de um mundo 

sobrenatural e estranho, surgem no século XIX as duas obras que 

consolidarão a força popular da narrativa de horror: Frankenstein (1817) de 

Mary Sherley, e Drácula (1897) de Bram Stoker. Também no século XIX, 

surgem escritores que retiraram do gênero aquilo que ele tinha de lugar-

comum, substituindo alguns truques envelhecidos por uma história mais 

enxuta e mais densa de conflito humano (VIDAL, 1996, p. 8-9).   

 

Esse movimento de lidar com o medo seguiu por diversos caminhos, adaptando-se ao 

tempo e aos novos movimentos literários, que buscavam através de seus escritores meios para 
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relatar suas histórias, que já haviam adquirido o jogo de palavras e a narrativa instigante de 

acordo com seus universos. O trabalho desenvolvido por Horace Walpole (1996), autor de O 

Castelo de Otranto, transcendeu sua época e nos coloca aqui, quase como escritor 

apaixonado, ao lado do prelo à espera do primeiro escrito. 

A compreensão de como se dá a (re) atualização e a naturalização de fatos de um 

período da história e das artes notadamente marcado pelo gótico, em obras como O Senhor 

dos Anéis: A Sociedade do Anel e O Guarani, poderá mostrar detalhes da sobrevida de 

diversos elementos pertencentes ao universo medieval, de forma explícita ou não, como se 

fosse uma penumbra.  

 

A sombra 

Quando falamos de sombras, devemos, em certa medida, divisar o que nos propomos, 

pois nosso esboço de análise pretende também suscitar o quanto existe de universo gótico nos 

cercando na literatura, nos quadrinhos, no cinema, entre outros, gerando toda uma indústria do 

medo que movimenta gerações seguidas.  

―Agora que temos descrito o aspecto da localidade, onde se deve passar a maior parte 

dos acontecimentos desta história, podemos abrir a pesada porta de jacarandá, que serve de 

entrada‖ (ALENCAR, 1999, p. 54) e passar por estradas que se abrem aos nossos olhos. Esse 

mundo que nos parece tão distante, ao mesmo tempo em que se aproxima e se abre, revelando 

uma infinidade de caminhos que levam a todos os lugares, principalmente ao coração do 

leitor, mexendo com sua imaginação e fazendo com que este universo medieval esteja tão 

próximo, que o sintamos totalmente real, ao nos depararmos com as florestas sob o olhar 

atento de uma onça escondida nas folhagens, subir escadarias que parecem infindáveis de 

enormes castelos, correr a galope pelas pradarias como emissários da luz e da verdade, ter a 

coragem de um índio salvando sua dama, todos ambientes cheios de sons e cores preenchendo 

nossa imaginação e despertando o desejo de andar junto com as personagens destas aventuras.   

Sá (2010) nos aponta o caminho seguido por Alencar: ―escrevia de um recém-

independente país tropical, uma ex-colônia em busca de voz própria, onde a Idade Média se 

apresenta (se é que) como fragmento reminiscente da religião católica, e os castelos, enquanto 

construções físicas, são referências inexistentes‖ (SÁ, 2010, p. 20). Enquanto que, para 

Candido (2007), a vida no romance heroico leva o herói a uma apoteose sem fim e, 
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independente da presença de monstros e outros seres, ele deve vencer mesmo que o triunfo 

final não venha lhe pertencer.  

Enfatizamos o que Sá (2010) comenta em sua análise: 
 

As complexidades presentes em O guarani, causadas pela proliferação das 

linhas narrativas (forma) e instauradas pela articulação entre aspectos 

pitorescos e sublimes (efeito), constitui uma proposta narrativa amplamente 

utilizada pelo romance gótico inglês, cujo resultado ficou conhecido como 

enredo labiríntico (SÁ, 2010, p. 24; grifos do autor). 

  

Tais eventos na literatura apenas refletem o que acontecia no século XVIII, as 

inquietações políticas e as revoluções, que acabaram refletindo largamente, relacionadas a 

uma descrença do povo, nas instituições políticas e religiosas setecentistas seguidas de uma 

diluição étnica. 

Vemos então que o ingresso na cultura medieval, em especial a literária, não se faz 

sem pagarmos um pesado tributo. Talvez seja por esta razão que as jornadas empregadas pelas 

personagens centrais das duas obras se vejam constantemente colocadas sobre o fio da espada. 

Não à toa, ―a compreensão dos valores dessa época exige dos estudiosos uma perspectiva 

ecumênica, pois as grandes criações do espírito medieval – na arte, na literatura, na filosofia – 

são frutos de uma coletividade que ultrapassa fronteiras nacionais‖ (ISPINA, 2007, p. 12), 

levando escritores a procurar uma identidade medieval para sua época. 

De acordo com vários estudiosos da obra de Tolkien, este procurou dar ao povo inglês 

essa identidade literária dotada de muitos mitos e lendas, justificando, de certo modo, a 

origem desse mesmo povo. Por sua vez, na obra O Guarani, Alencar intenta construir, criar, 

tal qual cavaleiros medievais, um herói nacional, em quem o povo pudesse se espelhar, em 

um cenário diferente do europeu, cercado pelo verde das florestas tropicais e materializado na 

figura do índio brasileiro, Peri, a concretização do símbolo natural, mítico e poético, o nosso 

Lancelot.  

O interessante é que ao fazer esse resgate, em ambos os casos, os autores acabaram 

por resgatar uma característica muito interessante desse período, pois não bastava o espírito 

heroico. Esse é o ponto que mais nos interessa, o uso da estética gótica enquanto descrição de 

ambientes, enquanto formação e caracterização das personagens envolvidas por uma temática 

de medo e atos de heroísmo. 
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A escuridão 

Para melhor exemplificar o que pretendemos, separamos dois trechos – o primeiro 

retirado de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel e o segundo de O Guarani – para 

mostrar, nesse caso, como elementos góticos perpassam e se acham entranhados nessas obras 

literárias, mesmo de épocas e territórios distintos. Vejamos o primeiro: 

 

Esta trilha foi feita para servir os fortes ao longo das muralhas. Mas, muito 

antes, nos dias do Reinado do norte, construíram uma grande torre de 

observação no Topo do Vento, que chamavam de Amon Sul. Ela foi 

queimada e destruída, e nada mais resta agora, a não ser um círculo em 

ruínas, como uma coroa grosseira sobre a cabeça da velha colina. Apesar 

disso já foi alta e bonita. Conta-se que Elendil ficava ali olhando, à espera de 

Gil-Galad que vinha do Oeste, nos dias da Ultima aliança (TOLKIEN, 2002, 

p. 197). 

 

Ao descrever Amon Sul, Tolkien carrega seu romance com uma descrição sombria dos 

espaços e das personagens, seja essa narrativa do passado da Terra-Média ou do presente 

delas. Amon Sul representa bem esse lugar envolvido pelo aspecto sombrio do gótico, quando 

os cavaleiros negros cercam os Hobbits no alto da torre. Uma vez que olharmos para o 

passado registrado dos Hobbits, poderemos constatar a inexistência da ideia da presença do 

medo. Medo este que somente será conhecido em sua totalidade ao longo da jornada do Um 

anel. Assim, todas as descrições que são feitas partem das ruínas de histórias e lendas antigas. 

O modo como a narrativa segue cria no leitor um certo temor de um lugar assombrado, 

onde os pequenos Hobbits deverão passar a noite e os fantasmas do passado, nesse momento, 

são representados pelos cavaleiros negros. Toda a descrição do ambiente é feita pela ótica das 

ruínas, um lugar cercado, sombrio, em uma noite escura e tenebrosa. O ranger das dobradiças 

das portas é reproduzido pelas roupas dos cavaleiros negros. O ruído das espadas ao serem 

retiradas de suas bainhas transcreve esse medo e o ar lúgubre dos castelos abandonados e 

assombrados por velhos fantasmas são concretizados pela presença espectral dos cavaleiros.  

A esse respeito, Day (2004) nos explica que ―Para os humanos os mistérios 

primordiais são o nascimento e a morte, e das duas, a morte é muito mais difícil de se lidar e 

compreender‖ (DAY, 2004, p. 130). A representação dos cavaleiros negros para os pequenos 

Hobbits até este encontro tinha o cunho apenas de sons distantes e de sombras comuns. Não 

havia realmente com que se preocupar e, mesmo diante de uma jornada que, desde o início já 

se mostrava árdua, os pequenos insistem em levar uma vida regada de certo modo com os 
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convivas, muito comuns aos dias tranquilos do Condado. Ainda citando Day (2004) sobre os 

cavaleiros negros, ―Eles têm o terror e a grandeza pavorosa dos Quatro Cavaleiros do 

Apocalipse, assim como a ameaça secreta da morte que vagueia com seu rosto cadavérico 

escondido sob seu capuz‖ (DAY, 2004, p. 130). O rosto que Frodo verá quando colocar o Um 

Anel é este mesmo, o rosto sobrenatural dos reis bruxos.  

Pela primeira vez, Frodo e os outros Hobbits veem ali a presença certa da morte, 

quando o rei bruxo fere o portador do anel. Essa presença até então era algo irreal para eles. 

Diante da nova situação, sentem total ausência de esperança ao verem o amigo se entregar à 

dor e ao poder da lâmina do rei. A esperança somente volta quando Aragorn aparece quase de 

forma mágica trazendo em uma das mãos uma espada e na outra uma tocha, cujo fogo renova 

a esperança de vida e afasta o perigo que ronda os pequenos, amenizando a força imperiosa da 

escuridão. 

No segundo recorte, também se evoca alguns desses elementos. Vejamos: 

 

Quem lançasse os olhos nesse momento para aquela banda da explanada 

veria ao pálido clarão do incêndio deslizar-se lentamente por cima do 

precipício um vulto hirto, como um dos fantasmas que, segundo a crença 

popular, atravessavam à meia noite as velhas ameias de algum castelo em 

ruínas. 

A palmeira oscilava, e Peri, embalando-se sobre o abismo, adiantava-se 

vagarosamente para a encosta oposta. Os gritos dos selvagens repercutiam 

nos ares de envolta com o estrépito dos tacapes que balavam as portas da 

sala e as paredes do edifício (ALENCAR, 1999, p. 469). 

 

Martins (1999) comenta de forma memorável a condução dada à personagem da 

seguinte forma: ―No processo de engrandecimento dos heróis, o autor os leva a agir de 

maneira a romper com os limites do mundo real e efetuar proezas impossíveis‖ (MARTINS, 

1999, p. 31). Esse vulto ao qual se refere o narrador de Alencar nasce do fogo que queima o 

casarão de D. Antônio de Mariz – aqui desempenhando a função do castelo – e desse inferno, 

quase flutuando como um fantasma sobre as chamas, que Peri salva Ceci, deixando para trás o 

símbolo e a herança do universo medieval. Quase aqueles mesmos fantasmas e sombras do 

Castelo de Otranto. 

Diferentemente da obra de Tolkien, Alencar nos brinda com um tipo de medo ante a 

presença inevitável da morte, não pela materialização incontestável de uma força 

sobrenatural, mas pelo medo aterrador proporcionado pelos índios Aimorés. Eles passam a 
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representá-lo de forma real, materializada/o pela força física. A presença de seus guerreiros, 

aparentemente imortais enquanto destroem o Solar dos Mariz, é o sobrenatural criado pelo 

lado psicológico das vítimas ante a sede sangrenta dos índios. 

Pelo fogo salvador é que tanto Hobbits quanto Ceci são libertos por um herói humano 

que, dentro das ruínas do que outrora fora exemplo da opulência de um tempo que passou e já 

está passando, do poderio de um senhor reduzido a lembranças e de uma maneira trágica, 

anuncia um início diferente. Esse fogo representava o ideal de purificação alardeado pela 

Religião, meio este de livrar o mundo dos terrores do inferno durante a Idade Média. Tal fato 

servia como elemento controlador das insurreições do povo feudal. Isso fez com que muito do 

que fora produzido, especialmente nas artes, passasse por uma severa apreciação dos sensores, 

vestidos de autoridade cátedra pela Igreja. Ao mesmo tempo em que exercia seu papel 

controlador, também dava condições para que muitos mitos e heróis povoassem o imaginário 

popular, todos portadores de dogmas morais inabaláveis, capazes de livrar o povo do estado 

de opressão a que estava sujeitado.  

Tolkien tem uma maneira própria de realizar sua magia e envolver seu leitor, pois  

 

Não se trata de nenhuma forma de encantamento ―encomendada‖. Não 

existem ―receitas‖. Ela simplesmente acontece, quando menos se espera. Ela 

parece respeitar certas regras, que serão um permanente mistério para os 

―mortais‖ (GREGGERSEN, 2003, p. 73; grifos da autora). 

  
Ao vermos Frodo ferido, deitado sobre as pedras da velha fortificação, nos remetemos 

à imagem do pai de Ceci, dobrado ao desespero entre seguir o que a tradição exige, que é 

morrer todos ali, ou permitir que a filha seja salva pelo cavaleiro sem armadura reluzente. Em 

O Senhor dos Anéis, Frodo destrói o anel, mas é Aragorn quem sobe ao trono. Do outro lado, 

em O Guarani, ao vermos a queda do Solar dos Mariz, fica claro que Peri e Ceci também não 

ficarão de posse de um dos motivos de tantos conflitos entre brancos e índios. Na sombra da 

destruição, resta apenas um mundo à espera de ser reconstruído, a partir de valores que vão 

ser descobertos.  

 

Conclusão  

Ao concluirmos essa breve análise, tomando como base dois trechos extraídos das 

obras consideradas, constatamos a presença de elementos que anteriormente foram os 
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formadores de um movimento dentro do universo literário, desconhecendo fronteiras do 

tempo e de continentes, que tiveram como origem O Castelo de Otranto. Lembramos 

rapidamente, por exemplo, de algumas explicações e apontamentos por parte de Lovecraft 

(1987) de que o medo é algo bastante comum ao ser humano de várias formas, consegue 

ajudar na preparação e formação do caráter humano, assim como acaba por ser a 

representação da iniciação do herói. Sá (2010), ao escrever sobre o gótico tropical, O 

Guarani, explica que ―não apenas um recorte gótico persiste, como uma semente de incerteza 

alojada nas fundações da razão, pronta para emergir de novo, ou penetrar raízes cada vez mais 

fundo, até trazer a casa inteira a baixo‖ (SÁ, 2010, p. 19).   

Notamos na construção de O Senhor dos Anéis a necessidade premente de Tolkien em 

construir um mundo de liberdade que, anteriormente, fora povoado por sombras e terrores 

desconhecidos, cujos heróis dessa jornada tiveram infindáveis situações de surpresa e espanto, 

renovação da coragem e ímpeto, além de valorizar o trabalho do grupo em prol de todos, da 

unidade. O final do livro, ao colocar Frodo e Sam no alto de uma colina vislumbrando o 

horizonte, nos revela a continuidade das sombras e a ausência do sol ao longo da jornada. A 

destruição que se viu, comprovada pelo recorte escolhido, consegue abarcar bem os elementos 

e a estética do gótico, carregado pela visão sombria empregada pelo autor e que também a 

citação de Sá (2010) consegue abarcar, pois o medo transparece como fenômeno transcultural 

e trans-histórico.  

Alencar, por sua vez, nos apresenta através do fogo que consome o casarão dos Mariz 

um desejo de igualdade e companheirismo, fé e verdade no simples fato de Peri enxergar a 

imagem de D. Antônio como uma estátua erigida em memória de um passado que acabou. 

Sua saída daquele inferno de chamas e a fuga levando Ceci nos revelam o mesmo desejo de 

sobreviver em um mundo livre. Sant‘Anna (1984) em sua análise estruturalista nos ajuda a 

perceber o envolvimento entre natureza e homem e, mesmo que essa simbiose esteja 

duplamente modificada pela necessidade do texto, o sobrenatural resgatado da estrutura gótica 

de sombras e medo se encontra distribuído ao longo do texto sempre à espera de ser 

visto/sentido pelo leitor, vitimado pela surpresa da quebra do conforto de uma realidade 

tranquila destruída pela chegada dos Aimorés, como o horror que chega com a noite. Aqui 

esse terror não chega a ser sobrenatural, mas o efeito psicológico provocado consegue causar 

o medo incontrolável, angustiante ante a presença de uma situação fatal.   
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Nos dois casos, os autores buscaram por uma matriz que determinasse a origem de sua 

construção enquanto nação na formação de uma identidade literária e construção de seus 

heróis nacionais partindo de um modelo que evocasse o medo, o ato de coragem e o desejo de 

derrubar os obstáculos e assim justificar uma lenda heroica, um passado histórico de bravura 

de homens comuns e grandes feitos. Feitos estes conduzidos a partir de uma sinuosidade 

produzida de forma simbólica por nuances produzidas pela inserção modernizada do perfil 

gótico, não no sentido de impor o terror, mas de conduzir ao medo e a uma desesperança com 

relação ao futuro do qual podem apenas contar como apoio daqueles que os acompanham.  

Assim, ao Peri sair pela janela em meio às chamas carregando Ceci nos braços 

diretamente para o rio que os leva para um futuro ainda desconhecido e Frodo ao olhar o 

caminho tomado de rochas e acidentado, essas obras nos permitem ver quão difícil é superar 

os obstáculos, encontrar coragem e enfrentar principalmente os medos que povoam nossas 

mentes, levando-nos a pensar e a quere pesquisar sobre elas. Esses são valores e crenças 

revividos e sentidos na criação literária, na odisseia indianista elaborada no texto de Alencar e 

na jornada do Um Anel no romance moderno de Tolkien. Muitos destes elementos / 

características do período medieval estão distribuídos / escondidos ao longo dessas obras, 

aguardando para serem revisitadas e exploradas.  
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Resumo: O presente trabalho aborda um relato de experiência desenvolvido a partir do uso de 

bonecos de pano, com o propósito de enriquecer o aprendizado nas aulas de Geografia. A 

proposta de usar os bonecos foi a partir das dificuldades que encontramos nos alunos em 

compreender os conteúdos em especial de Geografia. Visto que, a maioria dos professores 

utilizam o método tradicional de ensino para ministrar as aulas, isto faz com que os alunos 

ficam dispersos tornando as aulas pouco produtivas e monótonas. Desde o momento que o 

professor sai do método tradicional de mediar suas aulas e buscar novas metodologias 

dinamizadas é notório o envolvimento e a participação dos alunos. Diante disso, vimos a 

oportunidade de trabalhar com os bonecos de pano que contribuiu de forma positiva nas aulas 

de Geografia, pois a partir dos bonecos o professor poderá desenvolver aulas trazendo o aluno 

para sua realidade local, como exemplo através do teatro utilizar os bonecos de pano. Além de 

trabalhar a interdisciplinaridade envolvendo todas as disciplina trabalhada no ensino 

fundamental II e a interação entre os alunos, se faz muito importante para um bom 

desenvolvimento escolar. Os bonecos de pano além de deixar os alunos mais envolvidos nas 

aulas, possibilita ao professor trabalhar com todos os temas relacionados a Geografia, basta 

adaptar os mesmos. A construção desta atividade lúdica pode ser produzida pelos próprios 

alunos, desde a escolha das roupas até o nome, de acordo com o conteúdo trabalhado. Na 

confecção, os alunos tem maior envolvimento com o conteúdo, visto que, se for trabalhado o 

tema região por exemplo os mesmo precisam pesquisar informações desde a cultura de 

determinado local até sua economia. Faz-se importante o desenvolvimento deste trabalho pois 

não há disponível um acervo considerável de obras relacionados ao tema trabalhado. 

PALAVRAS CHAVE: Boneco de Pano, Geografia, Ensino-aprendizagem. 

 

Introdução 

 A Geografia Tradicional tem referências históricas perpassando pelas escolas 

brasileira e até hoje tem grande influência no ensino-aprendizagem, suas características tem 

como principal fundamento o professor como o centro das atenções onde só ele é o detentor 

do conhecimento, o professor fala e o aluno ouve sem direito a questionar e criticar.  
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Ao longo dos anos a Geografia Tradicional foi adquirindo um caráter diferenciado 

passando de Tradicional para Nova Geografia, onde está se baseava em dados quantitativos 

para suas análises e referências, estes dados adquiridos eram utilizados a favor dos 

governantes para manipular a sociedade. Posteriormente surge a Geografia Crítica com novas 

propostas e métodos diferenciados onde o aluno também é construtor do conhecimento e pode 

criticar desenvolvendo um raciocínio diferenciado do que está sendo proposto pelo professor. 

Mas infelizmente o que vemos e observamos nas escolas hoje é a presença muito forte 

do ensino tradicional, sendo o professor o centro das atenções, utilizando da oralidade, quadro 

e giz para ministrar suas aulas, tornando-as monótonas, cansativas e nada produtivas. 

Acarretando a má qualidade do ensino e consequentemente cidadãos alienados. 

Ensino diferenciado com metodologias inovadoras ajudam e podem mudar a realidade 

do ensino brasileiro, contribuindo para dinamizar e enriquecer as aulas, chamando a atenção e 

despertando o interesse dos alunos para o conteúdo proposto pelo professor. 

Novos recursos didáticos pedagógicos como jogos, maquete, fotografias, dinâmicas, 

uso de bonecos de pano contribuem para a construção do conhecimento. A utilização dos 

bonecos de pano em algumas aulas fez com que alunos do 7º ano da escola Maria das Dores 

Campos em Catalão Goiás, despertasse o interesse e fez com que os alunos interagisse com a 

aula. 

 É notório o envolvimento, a participação e entusiasmo quando o professor chega em 

sala de aula com novos recursos e metodologias diferenciadas. 

 

Referencial teórico 

A Geografia tradicional também chamada de clássica é pautada no método de ensino 

que valoriza a memorização, o decorar das informações e conteúdo, dessa maneira os alunos 

não são capazes de estabelecer relações entre natureza e sociedade resultando no afastamento 

da realidade do estudante. Como (Brasil, 1988) nos coloca. 

 

Essa Geografia traduziu no ensino (e ainda hoje traduz) pelo estudo 

descritivo das paisagens naturais e humanizadas, de forma dissociada dos 

sentimentos dos homens pelo espaço. Os procedimentos didáticos adotados 

pelos professores levavam o estudante a desenvolver a descrição e a 

memorização dos elementos que compõem as paisagens como dimensão 

observável do território e do lugar. Dessa maneira, com o ensino da 

Geografia neutra, evitava-se a compreensão ou subjetividade que 
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confundisse o observador com o objeto de análise. Essa perspectiva marcou 

também a produção dos livros didáticos até meados da década de 1970 e 

muitos ainda apresentam em seu corpo ideias, interpretações e expectativas 

de aprendizagem defendidas pela Geografia tradicional (BRASIL, 1988). 

 

Diante do que foi colocado torna evidente que o ensino tradicional forma cidadãos 

incapazes de questionar e problematizar situações que são decorrentes no seu dia-a-dia como 

políticas públicas envolvendo educação, saúde, moradia, emprego, segurança entre outros. 

Cidadãos esses alienados incapazes de formar sua própria opinião. 

Nos dias atuais a educação escolar não deixa de ser um meio do governo manipular as 

crianças e jovens. Com a interferência do governo através de retirar disciplinas que faz os 

alunos pensarem e tornar cidadãos críticos, disciplinas como: Geografia, História, Filosofia, 

Sociologia.  

Por outro lado a falta de motivação que os professores recebem do governo é muito 

grande são baixos salários, carga horária muitas vezes elevada, corte em alguns benefícios, 

isso reflete dentro de sala de aula onde o professor sobrecarregado com várias funções não 

desempenha seu papel de forma a garantir um bom aproveitamento por parte dos alunos em 

relação ao conteúdo ministrado.  

Diante de tantos problemas e falta de tempo o professor acaba recorrendo ao método 

tradicional o que não desperta a atenção e/ou curiosidade do aluno para as aulas. Porém a 

alguns professores que em meio à tantas dificuldades encontram tempo e maneiras de 

dinamizarem suas aulas pensando no futuro de seus alunos. 

Com o passar dos tempos a Geografia tradicional foi perdendo espaço para a Nova 

Geografia onde se baseava em dados estatísticos e se preocupava com a quantidade e não a 

qualidade das informações adquiridas em pesquisas e ensino. Se baseava mais em conceitos 

teóricos usando de técnicas estatísticas e matemática para analisar os dados coletados e as 

distribuições espaciais dos fenômenos foi uma das primeiras características da Nova 

Geografia, (Fontanailles, 2012) nos diz que:  

 

A geografia Pragmática é um instrumento da dominação burguesa. Um 

aparato do Estado capitalista. Suas características têm bases técnicas e 

planejamentos, uso da razão para orientar o desenvolvimento capitalista, 

tornando o conhecimento geográfico abstrato; assim os modelos 

matemáticos servem para analisar o espaço, agir sobre a natureza e fortalecer 
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os investimentos do Estado em regiões homogêneas e funcionais, através de 

meios estatísticos (FONTANAILLES, 2012). 

 

Ressaltando o que o autor disse os dados adquiridos nas pesquisas eram utilizados pelo 

governo para manipular as pessoas conforme eles achavam oportuno. Dessa forma eles 

acreditavam na ciência conforme o governo divulgava. 

Posteriormente surge a Geografia Crítica, vem para se opor as ideias estabelecidas e 

concretizadas da Nova Geografia durante a Guerra Fria em meados do século XX. Essa 

proposta da Geografia veio para desenvolver um pensamento e um raciocínio critico na 

sociedade capitalista pelo estudo do espaço e das formas de apropriação da natureza, 

despertando nas pessoas uma nova maneira de enxergar como o poder é capaz de alienar e 

manipular seus interesses. De acordo com (Vesentini, 2008). 

 

Essa geografia radical ou crítica coloca-se como ciência social, mas estuda 

também a natureza como recurso apropriado pelos homens e como uma 

dimensão da história, da política. No ensino, ela se preocupa com a 

criticidade do educando e não com "arrolar fatos" para que ele memorize 

(VESENTINI, 2008). 

 

 Diante disso fica evidente que a Geografia Crítica está preocupada com o desenvolver 

da criticidade dos alunos e da sociedade em geral, com o objetivo de formar cidadãos capazes 

de entender o contexto social em que vive, e dessa maneira reivindicar seus direitos diante de 

injustiças.  Tornando mais evidente a fala de (Vesentini, 2008) ele nos coloca que: 

 

E se o professor não raciocinar em termos de "ensinar algo", e sim de 

"contribuir para desenvolver potencialidades" do aluno, ele verá que o 

Conhecimento também é poder, serve para dominar ou combater a 

Dominação, e que o educando pode e deve tornar-se coautor do saber (com 

estudos participativos do meio, debates frequentes, textos e conteúdo 

adequados à realidade social e existencial dos alunos, etc.) (VESENTINI, 

2008). 

 

 Como colocado o professor, em especial de Geografia contribui para desenvolver no 

aluno um olhar crítico sobre as questões que envolve seu cotidiano e ou questões que pode 

influenciar direto ou indiretamente na sua vida. E assim o aluno torna coautor do saber e não é 

alienado por ele. 

 Partindo para os dias atuais, nas escolas é possível observar que a Geografia 

Tradicional ainda e muito forte e predomina, onde as informações e os conteúdos ministrados 
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são por grande parte dos alunos decorados, afim de obter bons resultados em provas e 

trabalhos. Passado as provas e trabalhos o conteúdo é esquecido por grande maioria dos 

educandos prova de que o ensino tradicional não consegue firmar nos alunos a compreensão e 

garantir um ensino de qualidade e emancipador. Conforme aponta (Silva e Silva, 2011). 

 

A Geografia Tradicional, também chamada de Clássica é caracterizada pelo método 

de ensino que supervaloriza a memorização das informações, resultando no 

afastamento da realidade do estudante. Essa prática tradicional de ensino difundiu-se 

ao longo da história do ensino de Geografia, e na contemporaneidade ainda é 

possível encontrar seus vestígios. Outrossim, as raízes desse período ainda refletem 

na sala de aula, fazendo permanecer a ideia da Geografia ser uma disciplina 

―decoreba‖, portanto de pouca importância para os discentes (SILVA e SILVA, 

2011). 

 

 Reforçando o que foi dito pelos autores, não só a Geografia mas várias outras 

disciplinas até hoje na maioria das escolas visa obter resultados nas provas impostas pelo 

governo como: Prova Brasil, simulados, olímpiadas de Matemática, Português entre outros, 

onde a nota é o que importa e não o que o aluno conseguiu absorver para o seu conhecimento 

e que possa ajudá-lo a compreender a sociedade como ela realmente é. 

 Outro fato que ultimamente contribui para a má qualidade do ensino e dispersão dos 

alunos é o uso da tecnologia que está presente em todos os lugares. Nas salas de aula a 

presença de celulares, tablete, smartphone, iphone entre outros, é muito grande, atrapalhando 

o rendimento do educando e do educador, assim as atenções ficam todas voltadas para os 

aparelhos e o conteúdo ministrado pelo professor passa em branco. 

Essas tecnologias são importantes meios de obtenção das informações, e cada vez 

mais as crianças estão tendo acesso a essas ferramentas de informação. Mas infelizmente as 

escolas públicas do Brasil não estão acompanhando esses instrumentos que podem auxiliar no 

ensino e aprendizagem de jovens e crianças. Como aponta (Anhussi, 2009): 

 

Em meio a essa revolução tecnológica e informacional, a maioria das escolas 

públicas continua com um ensino livresco, no qual predomina o giz e a 

lousa, por não oferecer aos professores recursos necessários para uma prática 

diferenciada. Em decorrência dessa limitação, desenvolve-se um 

descompasso entre as práticas escolares e as mudanças ocorridas na 

sociedade emergente, porque elas não priorizam as informações propagadas 

pelos meios de comunicação como fonte que pode gerar conhecimento 

(ANHUSSI, 2009). 
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 Ressaltando a fala da autora, em alguns casos de escola que recursos tecnológicos se 

restringe a meia dúzia de computadores, somente os professores tem acesso, e data show, esse 

último recurso é mais raro ainda, em escolas principalmente no interior do Brasil. 

 Para que a escola dialogue na mesma linguagem dos seus alunos, faz-se necessário a 

acessibilidade tecnológica vinculado com o ensino/aprendizagem, proporcionando acesso aos 

conteúdos de forma diferenciada, através de computadores, tablete, smartphone, o data show 

que mais usado nas aulas, e tantas outra tecnologias saindo da tradição conteudista e 

enciclopédica que rege a educação formal. 

 Porém, não somente as tecnologias proporciona uma aula diferenciada e moderna, a 

outros meios de envolver e prender o olhar do aluno, através de jogos educativos, charges, 

poemas, música, entre outros tantos. Nesse ambiente de mudanças na transmissão e 

recebimento de informação acelerados, a escola pode adotar práticas pedagógicas como esses 

recursos ou outros que não envolve diretamente a tecnologia, mas um recurso simples de ser 

elaborado e desenvolvido em sala de aula, como é o caso do boneco de pano. Desenvolvidos 

no PIBID e levado para sala de aula. 

 

Metodologia 

Os bonecos de pano foram confeccionados pelos bolsistas e levamos três deles para a 

escola Maria das Dores Campos em Catalão Goiás onde foi ministrada uma aula de Migração 

para alunos do 7º ano do ensino fundamental II, com o intuito de enriquecer a aula e torna-la 

mais prazerosa.  

Uma semana antes de levar os bonecos para a sala de aula, conversamos com eles 

sobre o conceitos de migração, emigração e imigração, suas diferenças e seus respectivas 

particularidades. Na semana seguinte levamos os bonecos e dividimos a turma em três grupos, 

onde cada grupo ficou com um boneco, os alunos tiveram a liberdade de escolher os nomes e 

a cidade que cada um representava. 

A dinâmica aconteceu da seguinte forma: Os bolsistas responsáveis pela turma 

naquele momento, perguntaram para o primeiro grupo da cidade do Rio de Janeiro se a Maria 

(boneca) fosse visitar sua amiga Angélica (boneca) em Fortaleza para as pessoas do Rio ela 

era uma imigrante ou emigrante e para as pessoas de Fortaleza? E assim foi desenvolvido com 
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os outros grupos, diante de perguntas e respostas e alguns momentos tirando dúvidas dos 

alunos, trabalhamos não somente com esses conceitos mas também referente ao que foi 

ministrado na semana anterior. 

 A partir do que observamos na sala essa dinâmica com o lúdico proporcionou uma 

interação maior entre os alunos com o trabalho em equipe, envolvimento de todos os alunos 

com o conteúdo e o mais importante observamos o imediato aprendizado dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DOS BONECOS. 

1- Tecido para confecção dos bonecos 

2- Linha, agulha  

3- Tecido para confecção das roupas 

4- Lã para o cabelo 

5- Olhos de plástico 

6- Canetinha para desenhar bocas. 

Figura 1: Confecção dos Bonecos de Pano Figura 2: Confecção dos Bonecos de Pano 

 

Figura 3: Bonecos de Pano prontos para 

serem trabalhados em sala de aula 
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Resultados e discussões 

Metodologias diferentes como a que usamos pode mudar a forma dos alunos 

enxergarem determinada disciplina escolar, seja ela Português, Matemática, História, 

Filosofia entre outras. Com a Geografia não é diferente, observamos isso na aula ministrada, 

em que usamos os Bonecos de Pano para alunos do 7º ano do ensino fundamental da escola 

Maria das Dores Campos em Catalão-Goiás, reforçando o que foi dito anteriormente, (Rupel, 

2008) afirma que; 

 

As atividades lúdicas no contexto escolar, propiciam atingir os objetivos 

educacionais, a curto, médio e longo prazos, como o desenvolvimento do 

raciocínio, do pensamento crítico, da criatividade, da formação de indivíduos 

proativos, que buscam soluções e as apresentam no cotidiano (RUPEL, 2008 

p. 122). 

 

 Neste sentido é notório o envolvimento, a participação, o prazer dos alunos em assistir 

as aulas, quando está, apresenta para eles novidades, novas formas de ministrar o conteúdo, 

saindo assim do método tradicional em que é utilizado apenas o quadro, giz e a oralidade. 

 No dia em que foi aplicado os Bonecos para os alunos do 7º ano, a aula tomou um 

caráter dinâmico, atraente e envolvente. Foi possível observar na forma com que os alunos 

participavam da aula, interagiam com o conteúdo e os colegas. Fica evidente quando o uso de 

novas metodologias, seja o jogo, dinâmica, teatro entre outras, despertam o interesse e a 

curiosidade dos alunos e, assim, a aula rende, flui e comprova que o método tradicional não 

aguça a vontade e o prazer nos alunos em adquirir conhecimento. 

 Diante disso é possível reafirmar que professores devem utilizar de metodologias 

diferenciadas para emancipar o conhecimento, mesmo em meio a várias dificuldades e 

percalços encontrados na carreira docente pela precarização de seu trabalho.  

Brincadeira simples como essa, citada anteriormente, com baixíssimo ou zero custo, 

pode ajudar a reavivar e provocar nos alunos o interesse pelo conhecimento, e, assim, 

transformar a atual educação. 

 

Considerações finais 
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Esse trabalho relembra uma pouco da história da Geografia, onde observa-se que 

muito da postura e a forma que os professores de hoje têm de ministrar suas aulas, está ligada 

ao comportamento dentro da sala de aula, dos professores do século passado, como acontece 

na Geografia Tradicional e na Nova Geografia. No entanto, para quebrar o esse ciclo de ―só o 

professor é único a ter conhecimento‖, surge a Geografia Crítica, trazendo um novo olhar 

sobre o ensino e buscando uma interação entre o professor e aluno, entre o conhecimento de 

ambos, e trazendo a realidade dos alunos para as salas de aulas. 

 Nos dias em que vivemos é importante que o professor faça a diferença na sua aula, 

pois, as crianças e jovens cada vez mais cedo estão conectadas com a tecnologia, tornando, o 

quadro, giz e a oralidade do professor uma aula, enfadonho para aqueles que tem o 

conhecimento em suas mãos com apenas um clique. Por isso que os professores devem 

sempre está trazendo novidades, mesmo que seja coisas simples, mas que proporcione uma 

interação entre aluno/professor/aluno/construção do conhecimento. 

 O professor para fazer o diferencial nas suas aulas, não precisa necessariamente, usar 

algum recurso tecnológico caro ou complicado, muitas vezes uma simples música, charge, 

poema e tantos outros recursos simples e de fácil acesso pode tornar uma aula, mas divertida e 

os alunos absorverão muito mais o conteúdo. 

O objetivo principal desse trabalho é mostrar que pequenas mudanças podem deixar as 

aulas mais leves e interessantes. Pensando nisso, levamos para a escola Maria das Dores 

Campos em Catalão-Goiás, com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, os Bonecos de 

Pano, considerado um recurso simples, mas que proporcionou para os alunos uma aula 

diferente, onde todos aprenderão os conceitos de Migração brincando. Isso nos estimula a 

buscar sempre novidades para ser trabalhado em sala de aula. O jogo se tornou um recurso 

fácil de ser produzido e de baixo custo financeiro. 

O PIBID nos oferece uma oportunidade de, enquanto graduandas em licenciatura em 

Geografia, conhecer o ambiente escolar e aprender novas metodologia para que futuramente, 

possamos pôr em pratica o que estamos aprendendo. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir historicamente o ensino da leitura e as 

políticas públicas de leitura numa perspectiva de inclusão social. Entendendo a leitura como 

uma prática que leva o sujeito a perceber o mundo e a ampliar a sua compreensão da 

sociedade, numa postura crítica e emancipadora, ela torna-se um dos fatores que proporciona 

o conhecimento. Nesse sentido, este artigo analisa a história do ensino da leitura, que ocupa 

uma posição importante dentre os instrumentos necessários para o funcionamento da 

sociedade, já que a mesma é utilizada para que as pessoas tenham acesso aos bens em 

circulação, que podem ser negócios, crenças ou expressões artísticas como a literatura. E 

ainda, discutir as concepções de políticas de leitura que estão vigorando no país que levam em 

consideração o papel do leitor. Essa discussão se dará a partir de revisão bibliográfica que 

trata desses temas numa lógica crítica e emancipadora, portanto, numa perspectiva de inclusão 

social, contrapondo à ideologia hegemônica mercadológica, vigente no projeto político 

educacional do país, que tem como propósito formar mão de obra para o mercado de trabalho. 

Percebe-se que no decorrer das últimas décadas as políticas de leitura vêm acompanhando as 

transformações sociais e culturais que ocorreram na sociedade. Atualmente, numa perspectiva 

mercadológica imposta pelo capitalismo neoliberal e o processo de globalização, surge uma 

ideia de que informação é imprescindível para o conhecimento, beneficiando assim a classe 

dominante.  Nas informações que se tem nos dias atuais, por meio dos meios de comunicação 

da produção e circulação de textos escritos, é atribuído um conjunto de valores que assumem 

a ideologia do capital, ou seja, a ideia de mercado, que monopoliza a indústria da informação, 

e não contribui para gerar um conhecimento que se contraponha aos padrões do senso comum 

e da superficialidade dos saberes historicamente construídos. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Políticas; Educação; Leitura. 

 

Introdução 

O objetivo deste texto é discutir historicamente o ensino da leitura levando em 

consideração o papel do leitor e as políticas de leitura, através de revisão bibliográfica que 

trata desse tema numa lógica crítica e emancipadora, portanto, numa perspectiva de inclusão 

social. Os suportes teóricos que discutem a história do ensino da leitura e o papel crítico do 

leitor no decorrer das últimas décadas são embasados em Manguel (1997), Zilberman (2009), 
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Paulino e Cosson (2009), Chartier (1998) e Chartier (2010). As ideias que traz a compreensão 

das relações de poder que permeiam as políticas de leitura, Britto (1999; 2012), Freire (2011), 

Fernandes (2007), Belmiro (1999) e Abreu (2001). 

Na primeira parte desse texto, aborda-se a história da evolução da leitura no decorrer 

dos anos e na segunda discute-se a as políticas de leitura, propondo uma reflexão sobre a 

relação entre a leitura, a informação e o conhecimento no processo de aprendizagem do 

sujeito. 

 

O ensino da leitura na história da educação 

Para Manguel (1997), a leitura é uma aptidão espantosa que adquirimos por meio 

incertos. Todavia, antes que essas aptidões sejam adquiridas, o leitor precisa aprender a 

capacidade básica de reconhecer os signos comuns pelos quais uma sociedade escolheu 

comunicar-se: em outras palavras, o leitor precisa aprender a ler. Segundo Chartier (1998) A 

história da leitura parte do pressuposto que o leitor tem a liberdade de compreender aquilo que 

o livro lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora é parcial, pois está contextualizada em 

limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas 

especificidades, as práticas de leitura. Manguel (1997, p. 85) afirma que:  

 

Os métodos pelos quais aprendemos a ler não só encarnam as convenções de 

nossa sociedade em relação à alfabetização – canalização da informação, as 

hierarquias de conhecimento e poder -, como podem também determinar e 

limitar as formas pelas quais nossa capacidade de ler é posta em uso. 

 

 Nesse aspecto, leitura e educação caminham juntas historicamente, atendendo as 

necessidades de determinados interesses que variavam no decorrer dos anos, e que atualmente 

para organismos financeiros numa concepção hegemônica, têm a função de contribuir na 

erradicação da pobreza e na produção. Nesse sentido, Chartier (2010, p.19) esclarece, ―é 

como se os benefícios do desenvolvimento tivessem sido conseqüência automática da 

educação (crença que não pode ser verificada) e como se não houvesse nenhum outro 

caminho para aqueles países que estão ficando para trás‖. 

De acordo com Chartier (2010) esse posicionamento é questionável, nos séculos XVII 

e XVIII, em países da Europa o ensino da leitura e a educação ou ficavam a cargo da família e 
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cabia aos pastores a avaliação dessa aprendizagem ou ficava totalmente na responsabilidade 

dos religiosos que ensinavam as crianças a lerem preces no catecismo. 

Sobre a dominação, o papel, e a organização da escola para atender determinados 

interesses religiosos ou econômicos no ensino da leitura e escrita, Zilberman (2009, p.18) 

esclarece: 

 

[...] se as práticas econômicas encontram-se na origem da escrita, as práticas 

religiosas, a que se vinculam as literárias e jurídicas, determinam a 

organização da escola, que se encarregará da difusão daquela ferramenta da 

linguagem verbal. A escola será dominada pelos religiosos, e seus 

freqüentadores comungarão os ideais sagrados de que a escrita igualmente se 

reverte entre seus usuários.   

 

A história do ensino da leitura no decorrer dos séculos é permeada por contextos 

diversos, que vão de encontro à necessidade de ser ler numa determinada época e as políticas 

do ensino da leitura para atender a essa necessidade, Chartier (2010) aponta que o Centro de 

pesquisa de Umea, tem desenvolvido estudos sobre a cultura da escrita e sua transmissão, o 

instituto aborda a história da leitura em dois aspectos, o primeiro é o aumento dos índices de 

letramento e o segundo, o material providenciado por autoridades sociais ou políticas. No que 

diz respeito aos índices estatísticos da leitura e escrita, esclarece que esse não pode ser 

desvinculado das diversas práticas culturais de leitura em diversos grupos sociais. O Umea 

ainda estabelece uma relação existente entre os aspectos da história da leitura com os métodos 

de ensino, que para Chartier (2010), no decorrer dos séculos, em determinadas épocas foi 

contextualizado nas necessidades de se ler conteúdos religiosos através de métodos de 

silabação e em outras na ―tecnologia da palavra escrita‖. 

No século XVI até XVIII, para se ensinar a ler, existiam livros, que refletiam a 

uniformidade da doutrina medieval cristã em todas as religiões da época, pois só havia sentido 

em ensinar a ler se fosse para instruir religiosamente as pessoas. Tanto na religião católica 

quanto na protestante o ensino era através textos religiosos e preces, decorados e já 

aprendidos oralmente pela família e pela igreja. Conforme descreve Chartier (2010, p. 23):    

 

O processo da leitura consistia em soletrar as letras para que se falassem as 

sílabas (p-a, pa), e então a palavra (Pa-ter, Pater). O jovem leitor ligava os 

sinais identificados na página ao texto que ele já sabia de cor (Pater Noster, 

qui es). Quando as crianças conseguiam ler sílabas, podiam ir diretamente 

para os textos de preces. Esse era o velho método da soletração, que estava 
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em progresso desde a antiguidade mais remota; ele era transmitido em 

escolas medievais, nas quais jovens seminaristas tinham seu treinamento 

iniciado com salmos e com o Pater Noster. Apenas no segundo estágio era 

requerida do aluno uma leitura fluente, ligando palavras e sequências de 

palavras.  

 

Atualmente o ensino da leitura é diferente dos séculos anteriores, o ato de ler hoje tem 

como objetivo a retirada de informações do texto e a sua interpretação, enquanto que 

antigamente a leitura era necessária apenas para o ensino/aprendizagem da religião. Assim 

como o significado do termo letramento aqui usado também mudou nos decorrer dos séculos. 

Já que, conforme Paulino e Cosson (2009), o termo letramento não possui uma definição 

única e universal, e o seu significado vem mudando no decorrer dos séculos de uma elementar 

decifração daquilo que está escrito para uma gama de habilidades e competências. 

 

[...] o conceito de letramento apresenta, ao longo do século XX, pelo menos, 

dois eixos de definição que, a despeito de corresponderem a momentos 

históricos distintos, continuam vigentes, renovados até mesmo intercambiais 

em alguns contextos, quando não colaboram para confusões e disputas 

acadêmicas. Em termos cronológicos, o primeiro desses eixos de definição é 

aquele que situa letramento, literacy em língua inglesa, no campo do 

domínio básico da escrita, considerada como uma tecnologia. Com tal 

significado, o conceito se afasta do adjetivo letrado com o qual convivia no 

século XIX, deixando para trás a relação com um refinamento literário e 

cognitivo próprio das pessoas consideradas eruditas (PAULINO; COSSON, 

2009, p. 64). 

 

Com o Iluminismo e o surgimento das classes privilegiadas, tutores ensinavam por 

meio de cartilhas, atendiam um aluno de cada vez e se opunham ao método de ensino que 

priorizava memorizar textos, pois davam preferência à memorização do léxico de determinada 

língua. Chartier (2010) 

 

Os alunos não mudavam mais de um texto recitado para um lido, e sim de 

uma língua falada para uma escrita. Assim que a criança soubesse falar 

adequadamente, poderia começar a ler. O melhor método consistia em ler o 

mais cedo possível, e algumas crianças já conseguiam isso com 4 ou 5 anos. 

Apesar da ortografia simples, francês e inglês não têm a simplicidade gráfica 

das palavras em latim, alemão ou espanhol. Para que as crianças 

conseguissem ler todas as palavras escritas, as quais supostamente já sabiam 

oralmente, a lista de combinações silábicas só aumentava, assim como o 

tempo dedicado ao aprendizado e a repulsa e o tédio das crianças 

(CHARTIER, 2010, p.28). 
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Para lidar com a dificuldade e o tédio das crianças com relação ao novo método de 

ensino da leitura foram criadas cartilhas com listas de sílabas, variando das mais simples para 

as mais complexas e jogos infantis, porém tais métodos necessitavam de constantes 

intervenções por parte dos tutores, nesse caso eram possíveis apenas para ensino particular, 

não para o ensino coletivo e aprender tornou-se algo enfadonho, sem ligação com os textos 

religiosos, portanto, com as práticas sociais da escrita. 

Um preço tinha de ser pago por todas essas inovações. Aprender a ler e ler 

para aprender foram completamente separados. Rousseau e Pestalozzi 

achavam essa separação ainda mais perversa por ser implícita. Os meios se 

tornaram o fim. Na educação anterior, ao lerem ou recitarem o Pater Noster, 

o Credo ou os salmos, as crianças se envolviam no processo de ler e, ao 

mesmo tempo, no conteúdo da cultura escrita em foco. Ao brincarem de 

dados, elas aprendiam, que ler era pura questão de combinação, sem 

conteúdo (CHARTIER, 2010, p. 33). 

 

Com o objetivo de se contrapor ao método de ensino que tornou a leitura apenas um 

fim, Rousseau e Pestalozzi criaram por meio de um aprendizado construtivo, exercícios 

físicos e sensoriais, que não necessitavam da leitura como pré-requisito. Porém, esse método 

de ensino não agradava pais e professores, pois ambos achavam necessário que a criança 

começasse o mais cedo possível com seus estudos.  Com o intuito de evitar a leitura 

prematura levou Rousseau a jogos educacionais para manter as crianças pequenas ocupadas e 

instruídas, mas sem utilizar livros. Chartier (2010). 

A partir do século XVIII, quando a sociedade europeia experimentava um processo de 

revolução industrial, política e cultural que resultava numa alteração na democracia daquela 

época, e muitos passavam a ter condições de obter conhecimento e tecnologias de informação 

que facilitavam a difusão dos objetos culturais que antes eram privilégios apenas da elite 

social e intelectual. Nesse contexto, o público leitor se tornava cada vez mais exigente e ativo, 

exigindo que a escola se reformulasse para atender a essa demanda. Zilberman (2009, p. 22) 

 

O papel original da escola, intermediando as relações entre o ser humano e a 

escrita, amplia-se, convertendo-se na principal ponte entre o seu usuário – o 

estudante, que inicia na infância sua trajetória pelo ensino, já que a 

escolarização torna-se obrigatória desde os primeiros anos de vida – e a 

cultura, sendo a aquisição da leitura uma das condições de aprendizagem. 

São várias as razões pelas quais a leitura a ocupar o primeiro plano, em 

detrimento de outras modalidades de percepção e representação da realidade, 

vindo a funcionar como porta de entrada do jovem ao universo do 

conhecimento.  
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Políticas e Leitura 

O debate educacional envolvendo o acesso à escolaridade e à leitura está no cenário 

de discussão das agendas governamentais do país. Ambas as temáticas numa perspectiva de 

inserção social, com o objetivo de melhorar as condições de letramento da população por 

meio de políticas públicas que sejam amplamente discutidas pelo Estado, pelas universidades, 

pelo setor privado e pelas organizações da sociedade civil. A esse respeito, Fernandes (2007, 

p 10) afirma que 

No Brasil, nos últimos trinta anos, foram criados programas, instituições, 

leis, congressos, movimentos e campanhas, com a finalidade de formar o 

leitor, bem como de difundir e melhorar a leitura da população. Em 

decorrência dessas medidas, houve uma ampliação da produção e da 

circulação de livros, principalmente por meio de compras governamentais de 

didáticos e de literatura infanto-juvenil, tornando o Brasil o oitavo mercado 

editorial do mundo. 

 

Cabe aqui ressaltar que a necessidade da leitura é um processo que vem sendo 

construído historicamente pelas civilizações conforme as transformações ocorridas na 

sociedade e nas suas instituições, como também na produção e técnicas de reprodução. Nesse 

sentido, a leitura vem sendo compreendida a partir de diferentes concepções e práticas. No 

entanto, somente nas últimas décadas a perspectiva de inclusão e transformação social passou 

a ser discutida, como destaca Freire (2011, p. 17) ―em sociedade que exclui dois terços de sua 

população e que impõe ainda profundas injustiças à grande parte do terço para o qual 

funciona, é urgente que a questão da leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo 

da luta política a que a compreensão científica do problema traz sua colaboração‖.  

 Nesse contexto, a leitura é amplamente debatida no meio educacional das escolas e 

universidades com o objetivo de ampliar o acesso ao público leitor. 

 

A democratização da leitura na Europa iniciou-se após a invenção da 

imprensa por Gutenberg, no século XVIII, o que possibilitou tanto a 

produção (e o barateamento) de um número maior de publicação periódica e 

de livros, quanto a escolarização e a alfabetização em massa. Ferramenta das 

mais importantes na difusão e na assimilação do projeto político e ideológico 

da burguesia, a leitura transformou-se em um ―direito inalienável de todo 

cidadão‖ (FERNANDES, 2007, p.10-11). 

 

Atualmente, a leitura é requisito fundamental no exercício da cidadania. Para 

conviver numa sociedade em que a ideia de letramento amplia e fortalece a inserção na 
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cultura, e em que os textos escritos circulam mediante a necessidade que se tem de manipular 

caixas eletrônicos, orientar-se pelas placas na rua, ou até mesmo outros exemplos básicos do 

cotidiano como andar de ônibus e fazer compras no supermercado, é necessário que as 

pessoas tenham práticas fortalecidas de leitura.  

 A leitura, para além do exercício da cidadania, é também importante quando é feita 

pelo sujeito com a competência de interpretar, de atribuir sentido ao texto, de posicionar-se 

criticamente perante a ideologia hegemônica da sociedade e compreender os descompassos do 

mundo capitalista globalizado, que exclui milhares de pessoas da participação social. Para 

Belmiro (1999, p.125), ―mais que um meio de adaptar-se às exigências de uma sociedade cada 

vez mais seletiva e excludente, portanto o ensino da leitura com valor técnico, ler é 

possibilitar uma compreensão crítica do mundo, é dar sentido para o nosso estar no mundo e, 

portanto, ensino da leitura com valor ético‖. 

Na lógica do atual cenário das discussões sobre a leitura, percebe-se no discurso a 

ideia de que ler é uma questão de hábito ou gosto que se adquire no decorrer da vida por 

vontade própria e sem vínculos sociais. No entanto, conforme assegura Britto: 

 

Não se pode, na reflexão sobre a construção do conhecimento e sua relação 

com a leitura, desconsiderar o modo como é elaborada e veiculada a 

informação, particularmente aquela presente nos textos escritos de circulação 

pública, nem as conformações ideológicas dentro das quais se constroem os 

valores e saberes dominantes na sociedade industrial de massa que informam 

as chamadas práticas leitoras (BRITTO, 1999, p.77). 

 

O conhecimento adquirido por meio da leitura não pode ser medido pela quantidade 

de informação que o sujeito possui. Porém, a informação, disposta num determinado contexto 

histórico, onde são selecionados dados, fatos e teorias, é importante para que o sujeito possa 

articular-se criticamente e formular seu conhecimento. Tal contexto histórico é construído no 

interior de uma sociedade onde a informação se realiza de acordo com as interações dos 

sujeitos para que não sejam tão influenciados pelo pensamento neoliberal, onde imperam as 

relações de produção, consumo e de exercício do poder.  

  Além das informações de interesse restrito, que dizem respeito à vida particular das 

pessoas, existem as de interesse supostamente geral, que se referem aos fatos do mundo. 

Nesse caso, é possível identificar critérios de relevância que regulam a produção de uma 

informação de interesse público que são, de acordo com Britto (1999, p.79): ―sua abrangência, 
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densidade, finalidade da divulgação, grau de impacto, ineditismo e grau de veracidade‖. 

Porém, na divulgação de uma notícia, tais aspectos não são colocados de maneira neutra e 

nem são universais, pois sofrem implicações éticas, políticas e econômicas. Ou seja, a 

informação resulta dos interesses políticos e econômicos de agentes de produção de 

informação e é inserida na sociedade na forma de um produto cultural. 

Sobre o processo de construção de conhecimento que fundamenta a informação, 

Britto esclarece que: 

 

Há duas questões fundamentais para o processo de construção de 

conhecimento: a que toda informação tem um valor extrínseco que lhe é 

agregado no ato mesmo de sua enunciação; e de que uma informação é nova 

não porque nunca tenha sido anunciada dentro de um contexto de produção 

de discurso. Daí porque é necessário considerar, na análise dos processos e 

construção de informação, seu lugar de produção, seu espaço de circulação e 

a inserção social dos sujeitos que a recebem (BRITTO, 1999, p. 80). 

 

 Nesse contexto, a interpretação ingênua das informações nas suas dimensões 

políticas, veiculadas de acordo com os interesses hegemônicos da lógica do poder existente na 

sociedade, contribui para o impedimento da percepção crítica do caráter social do 

conhecimento.  

Outro fator preponderante é que nem todos que escrevem têm a oportunidade de 

publicar suas percepções do mundo e da sociedade. Ao contrário do que se pensa, a expansão 

dos meios de comunicação não proporcionou a democratização da circulação das percepções 

e compreensões que as pessoas têm sobre as relações existentes no mundo atual, no espaço 

público. Assim, é perceptível a necessidade de compreender que as informações disponíveis e 

circuladas nos mais diversos tipos de meios de comunicação, obtidas por meio da leitura, não 

garantem a apropriação do conhecimento pelo indivíduo.  

Nesse sentido, as questões sobre a leitura, discutidas nas últimas décadas, são 

fomentadas na perspectiva em que esta é fator preponderante para o desenvolvimento do 

sujeito e para a construção de uma sociedade voltada para o crescimento, a criatividade e a 

produtividade. Porém, nessa lógica, a leitura deixa de contribuir para uma prática social, e é 

atribuído a ela o sentido de ―salvadora‖ do sujeito, como se fosse capaz de tirá-lo da pobreza e 

da ignorância. Entretanto, numa visão mais humanista e dialética de leitura, compreende-se 

que 
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Ler é uma ação intelectiva, através da qual os sujeitos, em função de sua 

experiência, conhecimentos e valores prévios, processam informação 

codificada em textos escritos. A leitura se faz sempre sobre textos que se dão 

a ler, textos que trazem representações do mundo e com as quais o leitor vê-

se obrigado a negociar, já que ―ao ler um texto, o leitor mobiliza dois tipos 

de ―informação‖: aquelas que se constituíram em sua experiência de vida e 

aquelas que lhe fornece o autor em seu próprio texto‖ (BRITTO, 1999, 

p.84). 

 

De acordo com este autor, a leitura vai para além de um processo cognitivo de 

decodificação ou mesmo afetivo, ela é resultado da interação entre o sujeito, seus saberes e os 

conjuntos de valores que possui dentro de uma sociedade historicamente constituída, 

enquanto o texto é a expressão de um conjunto de valores de um determinado tema e não 

possui neutralidade, pois carrega a intenção de atuar sobre a representação que o leitor faz de 

determinado assunto, com estratégias argumentativas acerca de uma ação política (BRITTO, 

1999). Nesse sentido, o ato de ler é um ato político que requer um posicionamento do mundo 

e quanto mais consciência deste processo o leitor tiver mais poder de discernimento terá e 

mais crítica será sua leitura. Portanto, o ato de ler na perspectiva do letramento é um ato de 

empoderamento social. Para Freire (2011, p. 35), ―não é possível pensar sequer educação sem 

que se pense a questão do poder‖.  

A valorização da leitura numa concepção de promotora da moral, composta por 

textos patrióticos de forte cunho de reprodução didática onde predominava o valor da família 

e o heroísmo, foi convertida para a ideologia do mercado, da competitividade e da 

competência (BRITTO, 1999). Tal conversão se deu no Brasil de maneira contextualizada 

com as alterações que ocorreram na sociedade, acompanhando as sucessivas mudanças no 

capital. Essas mudanças correspondem ao ―milagre econômico‖ dos anos 70, ao processo 

conservador de abertura política dos anos 80 e ao neoliberalismo dos anos 90 (CHAUÍ, 2014). 

Percebe-se assim que, no decorrer dos anos, surgia uma nova ideologia fundada numa nova 

ética discursiva.  

Ainda numa outra concepção mais atual, a leitura foi relacionada à ideia do deleite, 

numa visão espontaneísta de que esta pode ser realizada com objetivo de divertimento e 

tornar-se mais prazerosa. Essa visão está relacionada à crença de que a educação não precisa 

ser chata, tem que proporcionar momentos agradáveis, favorecendo, assim, a produção de 
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textos fáceis, aproximados com a oralidade e o conhecimento do senso comum (BRITTO, 

1999).  

E partindo das premissas do discurso pedagógico do prazer, o governo lança 

campanhas que incentivam a leitura utilizando como slogan ―Quem Lê Viaja‖, que para 

Abreu: 

 

Um texto desta natureza só faz sentido se se imaginar que estamos diante de 

uma tábula rasa, de um país sem leitores, em que cumpre estimular o contato 

com o livro seja ele qual for. No entanto, as ilustrações que acompanham a 

campanha, mostrando leitores caracterizados como personagens de 

romances, sugerem que a leitura que se quer estimular é a de identificação e 

evasão, aquela que faz com que o leitor se sinta Peri em uma academia de 

ginástica (ABREU, 2001, p.150).    

 

Tal slogan mostra o ato de ler como bom em si, sendo necessário apenas ler mais e 

mais. Além desse fator, é carregado de termos que tratam de discursos mercadológicos e têm 

como objetivo construir um ―consentimento ativo‖ na sociedade. De fato, o uso cotidiano de 

alguns conceitos pode dar a falsa impressão de que são naturais e inevitáveis, que constituem 

o fazer cotidiano e, com isso, gerar a conformação. Sendo assim, campanhas que tenham a 

intenção de promover a leitura como forma de entretenimento, numa perspectiva 

mercadológica, devem ser realizadas pelas editoras comerciais que vão lucrar com o consumo 

desses livros e não pelo Governo (BRITTO, 1999).  

Ainda numa concepção de leitura com o objetivo de entretenimento, em que 

predomina a lógica de um pensamento voltado para o individualismo e senso comum são 

produzidos materiais escritos diversos de acordo com a faixa etária, sexo e interesse, em 

consonância com as demandas do mercado, numa concepção imediatista e tecnicista. Tais 

materiais, em que os conteúdos são extremamente compartilhados e as verdades tratadas de 

forma superficiais, são também difundidos e utilizados nas escolas.  

 

A consequência imediata da concepção de leitura predominante hoje na 

prática escolar e nas ações e campanhas de promoção de leitura é a 

submissão das práticas leitoras à vontade das empresas de produção de texto 

e informação. Produzem-se e vendem-se objetos de leitura, assim como se 

produzem e se vendem outros objetos de massa. A diversidade dos gêneros 

de textos e de seus veículos relaciona-se diretamente aos interesses 

econômicos e políticos da indústria do texto, que, por sua vez, está cada vez 

mais articulada às indústrias da formação e do entretenimento (BRITTO, 

1999, p. 88).  
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Nessa perspectiva, a leitura sem uma análise mais aprofundada das ideologias e 

perspectivas que estão postas na sociedade não contribui para que o leitor se torne crítico e 

contribui para que se alfabetize e forme o leitor para que ele se torne mão de obra 

especializada, consumidor e reprodutor dos interesses do mercado. 

Entendendo a escola como lugar privilegiado onde existem processos com espaços 

para ensinar e o tempo de aprender, numa organização de alunos com procedimentos 

formalizados que respeitam os seus desenvolvimentos e ritmos, e que a leitura também é 

desenvolvida nesse espaço, nas salas de aula ou bibliotecas, envolvendo alunos, professores e 

comunidade escolar, para Fernandes (2007) ―percebe-se poucas contribuições desses sujeitos 

no processo de seleção dos livros‖. Esse fator contribui ainda mais na exclusão da cultura dos 

sujeitos que estão no espaço da escola, pois apesar da democratização e do acesso à leitura 

que vem ocorrendo nas últimas décadas, eles não participam do processo de escolha dos livros 

a que terão acesso. A eles não é permitido o papel político de emancipação social, na medida 

em podem se tornar protagonistas na construção do seu conhecimento.       

 

Considerações Finais 

 

Diante do exposto pode-se concluir que desde a antiguidade, a leitura ocupa uma 

posição importante dentre os instrumentos necessários para o funcionamento da sociedade, já 

que a mesma é utilizada para que as pessoas tenham acesso aos bens em circulação, que 

podem ser negócios, crenças ou literatura. A escola passa a ser um importante lugar para a 

democratização da leitura, consequentemente se torna foco de políticas educacionais que 

promovem programas de alfabetização em massa, patrocinadas pelo estado.  

Nesse sentido, percebe-se que no decorrer das últimas décadas as políticas 

educacionais e de leitura vêm acompanhando as profundas transformações sociais e culturais 

que ocorreram na sociedade. Atualmente, numa perspectiva mercadológica imposta pelo 

capitalismo neoliberal e o processo de globalização, surge uma ideia de que informação é 

imprescindível para o conhecimento, contribuindo com o crescimento do mercado editorial no 

país.   
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A leitura, embora muitas vezes seja submetida às regras do poder da política, numa 

visão descontextualizada do processo cultural, é fundamental no processo de cidadania, pois 

por meio do letramento é possível conviver mais efetivamente com as práticas sociais em que 

a escrita está presente. A leitura, numa perspectiva de educação que para Freire não é neutra e 

está relacionada ao poder da política de uma sociedade, é imprescindível na emancipação dos 

sujeitos quando se torna crítica e contribui na reflexão sobre a literatura imposta pela elite 

dominante e pelo mercado. 

Por fim, a leitura e o processo de letramento de forma crítica e emancipadora, no 

espaço escolar, tornam-se possíveis quando os sujeitos são autores do seu conhecimento, e na 

medida em que possam também participar do processo de escolha dos livros que irão ler. Esse 

movimento deve incluir também toda a comunidade escolar, de modo a colaborar para a 

circulação de novas ideias numa lógica diferente dessa que está imposta. Nesse processo de 

escolha, em que prevalecem os saberes dos alunos, criados nos diversos contextos em que 

vivem e aprendem, a seleção dos livros atenderia aos interesses dos principais envolvidos no 

processo de aprendizagem e deixaria de atender o mercado editorial e os interesses do 

mercado. 
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O ENSINO DE FIGURAS DE LINGUAGEM INSTAURADAS EM CRIAÇÕES 

LEXICAIS LITERÁRIAS SOB A PERSPECTIVA SEMÂNTICA 

 

Gisele ALVES 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

 

Resumo: Nas aulas de Língua Portuguesa ministradas tanto no Ensino Fundamental quanto 

no Ensino Médio, é possível verificar práticas didático-pedagógicas bastante tradicionais no 

que se refere à dinâmica do processo de ensino/aprendizagem das conhecidas figuras de 

linguagem, como metáfora, metonímia, personificação, antítese e outras. Toda a 

fundamentação prescritiva que consubstancia essas práticas culmina na proposta, por parte do 

professor de Língua Portuguesa, de exercícios de cunho gramatical cujos objetivos consistem 

no reconhecimento, classificação e rotulação do tipo de recurso figurativo que predomina no 

texto analisado pelo aluno, tratando-se, portanto, de atividades desvinculadas de qualquer 

contribuição mais significativa para a efetiva reflexão sobre o funcionamento de tais recursos 

no texto em que ocorrem. A partir dessa problemática, nossa proposta de trabalho consiste em 

buscar, na poesia de João Cabral de Melo Neto, criações lexicais construídas por meio do 

processo de formação de palavras conhecido como composição, que instauram, no interior do 

texto poético, efeitos de sentido inesperados, inéditos e portadores de muita expressividade. 

São estruturas compostas formadas a partir da junção de substantivos que, concebidos 

isoladamente, apresentam significados desprovidos de qualquer parentesco semântico. Assim, 

com base no princípio da coindexação semântica, difundido por Rio-Torto e Rodrigues 

(2010), as figuras de linguagem despontam-se como mecanismos capazes de explicitar as 

relações semânticas instauradas entre os elementos constituintes das novas palavras criadas e 

empregadas na poesia de Melo Neto. Nesse sentido, no que tange ao processo de 

ensino/aprendizagem das figuras de linguagem, objetiva-se apresentar uma abordagem 

didático-pedagógica diferenciada daquela em vigência na maioria dos cursos que se ocupam 

do ensino desses recursos figurativos. Partindo da hipótese de que o emprego de tais figuras 

no texto literário transcende os propósitos de simples ornamento textual, torna-se necessário 

compreendê-las sob o viés estilístico, pois, além de conferir maior rebuscamento à linguagem, 

trata-se de recursos que respondem à expressão poética da visão de mundo do enunciador. 

Logo, Marouzeau (1959) afirma que o escritor recorre aos elementos da língua e seleciona 

aqueles que melhor respondem aos seus anseios de expressão.  

PALAVRAS-CHAVE: figuras de linguagem; criações lexicais; coindexação semântica. 

 

Considerações iniciais 

Sobre o trabalho realizado em torno do tema figuras de linguagem no contexto das 

aulas de Língua Portuguesa, é possível observar algumas práticas didático-pedagógicas, nos 

níveis do Ensino Fundamental e Médio, que insistem em apresentar esses recursos figurativos  

enquanto elementos de ornamento textual cuja análise limita-se ao simples reconhecimento e 

classificação do tipo de recurso predominante no texto. 
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Diante dessa problemática, o objetivo deste texto consiste na reflexão mais 

aprofundada sobre o emprego das figuras de linguagem no texto literário, partindo da 

premissa de que esses recursos constituem importantes mecanismos responsáveis pela 

construção de novos significados no interior da composição literária.  

Nesse sentido, elegemos a obra de João Cabral de Melo Neto
76

, poeta expoente quanto 

à capacidade de criar novas palavras, para verificar como as figuras de linguagem auxiliam na 

instauração de novos significados em sua poesia. Será observada a estrutura interna dessas 

criações com destaque para aquelas formações cujos constituintes formadores revelam traços 

de incompatibilidade semântica, instaurando, consequentemente, efeitos de sentido 

inesperados e inovadores. 

No conjunto da obra literária cabralina, para os fins a que este trabalho intenta, serão 

investigadas as criações lexicais formadas pelo processo de formação de palavras composição 

empregadas nos poemas reunidos no livro Poesias Completas
77

, em sua primeira edição, 

publicado no ano de 1968, pela Editora Sabiá, na cidade do Rio de Janeiro.  

 

1. O modo peculiar de Melo Neto no processo de criação dos compostos 

Nos estudos sobre o léxico, entende-se que o sistema lexical é um conjunto estruturado 

de palavras cuja investigação debruça-se na análise de suas características e propriedades. 

Esta abordagem apresenta-se simplista diante da contradição em torno da limitação do objeto 

de estudo da morfologia que, no contexto da tradição gramatical, volta-se aos estudos sobre 

flexão. Basílio (2008) argumenta que nas gramáticas normativas a formação de palavras não 

recebe o mesmo tratamento que a flexão, seja pela concepção não estruturada do léxico, seja 

pela atribuição aos dicionários o papel de normatização sobre as palavras.  

A autora defende que o sistema lexical porta um alto grau de regularidade, 

configurando-se como componente fundamental para a organização da língua. No entanto, 

entendido que o léxico não se configura apenas como um conjunto de palavras, mas sim um 

sistema de natureza dinâmica com estruturas (processo de formação de palavras) a serem 

usadas em sua renovação, fica posto que o sistema lexical é caracterizado de alto ordenamento 

                                                           
76

 As próximas referências ao escritor serão Melo Neto (1968). 
77

 Será adotada a abreviatura PC para designar esta obra. 
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por disponibilizar aos usuários da língua mecanismos favoráveis à formação de novos itens 

vocabulares. 

Dessa forma, os processos de formação de novas palavras despontam-se como os 

principais recursos a favor da renovação lexical, uma vez que são concebidos enquanto 

paradigmas para a construção de novas palavras a partir de material já existente. O léxico 

dispõe ao falante um banco de dados em permanente expansão com elementos já disponíveis 

no acervo linguístico, evidenciando-se o alto nível de produtividade do sistema, que 

permanece em constante processo de expansão em razão da incorporação de novos itens 

lexicais, conforme mencionado por Biderman (2001): 

 

O Léxico é um sistema aberto e em expansão. Incessantemente novas 

criações são incorporadas ao léxico. Só existe uma possibilidade para um 

sistema lexical se cristalizar: a morte da língua. Foi o que sucedeu ao latim. 

Se a língua, porém, continuar a existir como o meio de comunicação oral (e 

também escrito), seu léxico se ampliará sempre (BIDERMAN, 2001, p. 

203). 

 

  

Em sua poesia, Melo Neto emprega construções compostas elaboradas a partir da 

combinação inédita de elementos preexistentes na língua e empregadas com o objetivo de 

provocar, impressionar, seduzir o leitor, transpondo-o a um universo de imagens e 

impressões, e despertando-lhe emoções como discutido por Ullmann (1964). São criações 

únicas e inéditas que não se encontram registradas em obras lexicográficas da Língua 

Portuguesa, tratando-se, pois, de construções momentâneas e efêmeras fruto da criatividade 

do poeta cuja intenção consiste em conferir ao texto o máximo de autenticidade e 

expressividade. 

Melo Neto é considerado um importante representante da terceira fase do 

Modernismo, também conhecida como Geração de 45, tendência literária que defendia o 

rompimento com a tradição literária do século XIX. Valorizava-se o original no processo de 

criação poética. Nesse sentido, essa geração envolveu escritores defensores da inovação no 

campo artístico que buscavam uma verdadeira mudança no campo da arte, explorando o novo 

por meio do aprimoramento de recursos lingüísticos cada vez mais expressivos. 

Adeptos a uma corrente artístico-literária cujos princípios estéticos divergiam daqueles 

preconizados pelos representantes da primeira geração do Modernismo, os escritores 
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pertencentes à Geração de 45 movimentavam-se no sentido de romper com a estética literária 

do século XIX. Para Moisés (1986), a palavra é tomada como o principal instrumento da 

poesia. 

 

Tudo se passa como se cada vocábulo ostentasse o máximo de conotação 

possível. Daí que o fato de a atenção estar voltada exclusivamente para o 

objeto fora do poeta (a pedra, o ovo), não deva confundir: é ainda a emoção 

poética que prevalece, a óptica do poeta que predomina, fortalecida por um 

processo rigoroso de pensamento ―científico‖, arquitetônico, de engenheiro, 

símile do filosófico. Doutro modo, teríamos exercício descritivo, prosa 

metrificada, e não poesia (MOISÉS, 1986, p. 490). 

 Desse modo, vista enquanto essência da poesia, a palavra passa a ser o centro da 

atenção dos poetas e prosadores modernistas. No âmbito dos estudos de ordem lexical, a 

poética de Melo Neto constitui rico material, principalmente no campo das criações 

vocabulares. 

 

2. Figuras de linguagem e a expressividade poética das criações lexicais de Melo Neto 

Em relação às criações do poeta pernambucano, é possível verificar em sua obra a 

recorrência significativa de palavras compostas. Para o propósito de observar a maneira como 

se dá a construção do significado dessas unidades lexicais, as orientações teórico-

metodológicas de Rio-Torto e Rodrigues (2010) servirão de parâmetro para nossa discussão. 

As autoras defendem o princípio da coindexação semântica como mecanismo que descreve as 

relações semânticas estabelecidas entre os elementos formadores das novas palavras, ou seja,   

é um mecanismo que atua para garantir a coerência semântica entre os elementos constituintes 

da nova palavra. 

A cada elemento formador do composto, está associada uma teia semântica que 

envolve conceitos relacionados às representações mentais inerentes à percepção, ação e 

experiência do falante com a linguagem e o mundo. Portanto, para a compreensão do 

significado dos novos compostos, além da carga semântica denotada pelas unidades lexicais 

formadoras, outras fontes de informação da ordem da pragmática se fazem necessárias. 

Em relação às criações linguísticas levantadas neste texto, têm-se inovações 

vocabulares fruto da capacidade criativa de um poeta que objetiva conferir maior 

expressividade e realce estilístico ao seu texto. Logo, postula-se que, no caso dos compostos 

de Melo Neto, há a combinação de constituintes cujo material semântico revela 
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incompatibilidade dos sentidos denotados entre os referentes denotados, implicando 

combinações inesperadas, únicas e inéditas que manifestam efeitos de sentido expressivos no 

plano da poesia cabralina. 

A descrição das criações vocabulares do poeta pernambucano partirá da apresentação 

dos sentidos denotados por cada um dos constituintes da nova palavra. Em seguida, serão 

explicitados os efeitos de sentido instaurados pelo composto no contexto da poesia cabralina, 

destacando os mecanismos semânticos necessários para o estabelecimento dos novos 

significados denotados pela criação de Melo Neto. Esses mecanismos semânticos referem-se à 

recorrência de figuras de linguagem como metáfora, metonímia, personificação, antítese, 

pleonasmo, ironia e outras que assumem importância fundamental para a estruturação 

semântica interna das unidades lexicais em estudo.  

 

2.1.  A metáfora 

As metáforas são recursos retóricos amplamente utilizados pelos poetas para dar mais 

cor e força expressiva à sua escrita, pois, enquanto portadoras de criatividade, configuram-se 

como criações inusitadas e pouco exploradas. A expressividade metafórica é legitimada pela 

capacidade de criar uma imagem inesperada no plano mental do leitor, de modo que, ao 

surpreendê-lo com o novo, o escritor rompe com suas expectativas. Na poesia de Melo Neto, 

as expressões metafóricas são largamente empregadas a fim de expressar a visão de mundo, 

os sentimentos, as emoções e pensamentos do poeta, instaurando, no entanto, sua maneira 

particular de elaboração poética, o que contribui para definir seu estilo enquanto artista 

literário. 

No presente trabalho, a metáfora é compreendida como figura de linguagem por meio 

da qual uma entidade é denominada por meio do nome de outra entidade, levando-se em conta 

aspectos como a semelhança entre elas quanto ao formato, tamanho, função e outros traços, 

conforme verificado neste composto criado por Melo Neto. 

 

CARNE MULHER 

Abonação: Mas o trem de casas-vagões / passa ou é passado por? / como poder distinguir / 

do passado o passador? / se na estrada tudo passa / e nada de vez passou? / como saber se é a 

gente / ou as casas-trem o andador? / ou quem sabe? a própria estrada / rolando com um 

propulsor? (PC, p. 158). 
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Análise: O substantivo casa denota o tipo de construção destinado à habitação. E trem denota 

o trem de ferro. Nesse caso, as casas à beira da ferrovia por onde passa o comboio ferroviário 

são comparadas aos vagões do trem em razão da disposição enfileirada das habitações, ou 

seja, quando o trem entra em movimento, ao olhar pela janela, tem-se a impressão de que as 

casas também estão em movimento, criando-se a imagem de que as casas acompanham o 

movimento do trem. 

 

2.2.  A metonímia 

A metonímia designa o fenômeno linguístico pelo qual uma noção é designada por um 

termo diferente do termo próprio. Trata-se do acréscimo de um significado a outro, havendo 

entre eles uma relação de contigüidade, de coexistência ou interdependência. O acréscimo de 

significados a outros já existentes faz do processo metonímico um recurso figurativo que 

instaura novos efeitos de sentido no plano da poesia cabralina. Logo, não é um fenômeno que 

toma a nova palavra isoladamente, pois faz-se necessária a recorrência ao universo contextual, 

pois é a partir da combinatória com os demais elementos presentes no texto que esses efeitos 

de sentido são realizados. 

 

BRISA-ARBUSTO 

Abonação: O vento, que por outras leva punhais / feitos do metal e do gelo, agulhissimos, / 

no Nordeste sopra brisa: de algodão, / despontado; vento abaulado e macio; / e sequer, em 

agosto, ao enflorestar-se / vento-Mata da Mirueira a brisa-arbusto; / o vento mete metais 

dentro do soco: / então bate forte, mas sempre rombudo. (PC, p. 25). 

 

Análise: Os substantivos brisa e arbusto significam, respectivamente, vento brando e fresco; 

e vegetal lenhoso de caule ramificado desde a base. Em um contexto que versa sobre o clima 

da região Nordeste, brisa-arbusto refere-se ao tipo de vento e aragem advindos dos arbustos, 

verificando, pois, que o segundo substantivo expressa a ideia de causa daquilo que é expresso 

pelo primeiro substantivo, sendo a relação metonímica a que intervém na formação deste 

composto ao elucidar o efeito pela causa. 

 

2.3.  Personificação  



 

 
 

 430 

A personificação manifesta-se na atribuição de traços e características de seres 

animados a seres inanimados, ou ainda, características humanas a animais ou objetos. O 

composto em causa evidencia caso de personificação em que atividades profissionais são 

atribuídas a elementos da natureza. 

 

ÁGUA LAVADEIRA 

Abonação: Insolúvel: na água quente e na fria; / nas de furar a pedra ou nas langues; / nas 

águas lavadeiras; até nos alcoóis / que dissolvem o desdém mais diamante. (PC, p. 40). 

 

Análise: Água significa líquido incolor, inodoro, insípido, essencial à vida. Lavadeira refere-

se à mulher que lava roupa. O composto água lavadeira revela um caso de personificação, 

que consiste na atribuição de ações específicas a seres humanos a elementos irracionais. 

Nesse caso, tem-se uma atividade tipicamente humana (lavar roupa) associada a um elemento 

natural irracional (água). O novo composto designa aquele tipo de água apropriado para a 

lavagem de roupas que é mencionado pelo poeta, no contexto de sua poesia, dentro de uma 

relação de diversos tipos de água incapazes de dissolver o retrato de um escritor. 

 

2.4.  Antítese 

Por meio da antítese, evidencia-se a oposição entre duas ideias, ocorrendo a 

aproximação de antônimos. No composto a seguir, é possível observar a contradição de ideias 

que resulta em efeitos de sentido inconciliáveis e absurdos, culminando em um paradoxo. 

 

VIDA SUICÍDIO 

Abonação: O rio corre; e assim viver para o rio / vale não só ser corrido pelo tempo: / o rio o 

corre; e pois que com sua água, / viver vale suicidar-se, todo o tempo. / Pois isso, que ele 

define com clareza, / o rio aceita e professa, friamente, / e se procuram lhe atar a hemorragia, / 

ou a vida suicídio, o rio se defende. (PC, p. 28). 

 

Análise: O significado de vida é o período de tempo que decorre desde o nascimento até a 

morte dos seres e suicídio remete ao ato ou efeito de suicidar-se. A oposição de ideias 

expressas por vida e morte se alterna no composto em causa no sentido de refletir a dinâmica 

do rio ao longo do tempo. De acordo com a abonação, o rio é o elemento que experiência a 

existência concomitante da vida e da morte no decurso de sua passagem pelo mundo. 

Contudo, depreende-se que tal experiência não fica circunscrita apenas à existência do 
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elemento rio, mas estende-se a todos os seres que têm sua trajetória marcada pela iminência 

da morte, uma vez entendido que começam a morrer a partir do momento em que nascem. 

 

2.5.  Pleonasmo 

O pleonasmo é um recurso que consiste, por meio da repetição de ideias, torná-las 

mais expressivas ou evidentes. Trata-se da espécie de um reforço linguístico instaurado a 

partir do elemento determinante. 

 

BANANA FRUTA 

Abonação: A bananeira dá, luzidia de contente, / nos fundos de quintal, com despejos, / com 

monturos de lixo: fogueira fria / e sem fumo, mas fumegando mau cheiro; / e mais daria se o 

dicionário omitisse / banana gesto de rebeldia e indecente; / se além da banana fruta, 

registrasse / banana coisa sem espinhaço, somente. (PC, p. 24). 

 

Análise: Banana é o fruto da bananeira. Fruta designa o nome comum de frutos. A partir do 

excerto poético, junto a banana coisa, banana fruta é outra forma resultado do cruzamento 

entre a bananeira e o mangará. Sobre o composto em análise, pode-se pensar que os dois 

elementos formadores da nova palavra encerram redundância quanto aos sentidos denotados. 

No entanto, o que pode parecer, em um primeiro momento, redundância, acaba por imprimir à 

poesia reforço, clareza e vigor à expressão do sentido de banana enquanto fruto nativo da 

bananeira. Sendo assim, o elemento fruta é responsável pela ênfase acrescida ao elemento 

banana. 

 

2.6.  Ironia 

A ironia busca instaurar uma ideia contrária àquela em que está se pensando ou ao que 

se está sentindo. Por meio desse recurso figurativo, a expressão adquire significados opostos 

aos habituais. Na maioria dos casos, possui acentuado apelo depreciativo ou sarcástico. 

 

EITO FUNCIONÁRIO 

Abonação: Onde João Prudêncio dormia / nunca pôde acordá-lo o dia. / Não por horror ao 

leito, / mas por passarinheiro. / Na Várzea do Tapacurá / viveu revoando sem cessar, / só 

pousando no engenho / que o precisasse menos. / Ninguém armou uma arapuca / para 

engaiolar sua fuga, / nem pôde enfileirá-lo / nem eito funcionário. / E de corpo, mais 

passarinho: / no madeiramento franzino, / maneiro e quase oco, / leve, de pele e osso. (PC, p. 

70). 
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Análise: Eito diz respeito à roça onde trabalhavam os escravos e funcionário designa 

empregado que exerce funções públicas. O composto em análise comporta o elemento 

funcionário atuando como qualificador de eito. Porém, o segundo substantivo não confere ao 

primeiro a acepção de trabalhador remunerado de acordo com a função exercida, uma vez que 

está expressa uma ideia contrária a esta, pois os empregados dos engenhos, apesar de não 

serem escravos conforme o sentido lato da palavra, são tratados como tais em virtude do 

pouco reconhecimento e da precária recompensa financeira recebido em troca do trabalho 

prestado nos engenhos. Logo, o recurso à ironia é o mecanismo instaurado para a 

consolidação dos efeitos de sentido de eito funcionário, formação que adquire um significado 

oposto ao esperado, possuindo, por isso, forte apelo sarcástico. Por fim, a nova palavra pode 

ser interpretada como lugar onde os trabalhadores são escravizados e, voltando ao poema, 

onde João Prudêncio, comprador e vendedor de passarinhos, poderia ser encontrado. 

 

Considerações finais 

A constatação de práticas didático-pedagógicas de cunho normativo que caracterizam 

o ensino de figuras de linguagem no contexto das aulas de Língua Portuguesa remete a uma 

reflexão mais rigorosa em torno de possibilidades mais significativas de trabalho com esses 

recursos linguísticos. 

Atividades que se limitam ao simples reconhecimento e rotulação do tipo de recurso 

figurativo predominante no texto se mostram bastante estéreis se comparadas a práticas que 

buscam avaliar esses mesmos recursos enquanto instrumentos fundamentais para a 

estruturação semântica de criações lexicais empregadas no texto literário e, 

consequentemente, enquanto fontes de efeitos de sentido bastante expressivos capazes de 

imprimir à obra de um autor traços de singularidade poética. 

O modo como o poeta pernambucano cria palavras compostas e articula os conteúdos 

semânticos denotados pelos novos itens vocabulares evidencia sua intenção em conferir à 

poesia efeitos de sentido inesperados, inusitados e únicos, despontando-se asim enquanto 

valiosos objetos de estudo. 

 A originalidade de Melo Neto na manipulação das criações lexicais que singularizam 

sua poesia revela a tendência particular do poeta pernambucano em criar estruturas compostas 
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formadas por elementos que, do ponto de vista semântico, apresentam sentidos díspares, mas 

que por operações semânticas processadas engenhosamente pelo poeta, proporcionam ao texto 

cabralino efeitos de sentidos pautados na expressividade e inovações no campo dos 

significados.  

Cumpre ressaltar que as operações semânticas auxiliares no processo de 

reordenamento do significado das criações lexicais cabralinas são realizadas pelos 

mecanismos figurativos como metáfora, metonímia, antítese, pleonasmo, ironia e outros que, 

além de identificados como elementos retóricos voltados ao rebuscamento da linguagem 

textual, concorrem majoritariamente para o estabelecimento da coerência semântica das novas 

palavras criadas no campo da literatura. 
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Resumo: O objetivo é discutir a leitura literária no espaço escolar, especificamente, nos anos 

iniciais do ensino fundamental e sua relação com a formação do leitor, adotando como 

percurso metodológico, o estudo bibliográfico. Faz-se necessário percorrer os conceitos de 

letramento, a partir dos autores: Soares (2004), Goulart (2006), Street (2010, 2014) e Kleiman 

(2001), por compreender que o letramento tem sentido ―plural‖ e a literatura faz parte desse 

processo de aquisição de conhecimentos para a construção de saberes necessários na 

formação do sujeito letrado. Nesse sentido, algumas questões orientam essa proposta: Como a 

leitura literária acontece no contexto escolar? Qual a relevância dada à leitura literária em sala 

de aula? Onde está a literatura a partir das práticas de letramento trabalhadas na escola? Estas 

questões podem contribuir para o debate acerca da compreensão e relevância que está sendo 

dada à leitura literária no cenário escolar e suas potencialidades no contexto extra-escolar, no 

papel de contribuição na formação do sujeito leitor. Por isso, propõe-se neste trabalho, um 

diálogo com os autores que discutem sobre essa temática e que podem auxiliar a refletir sobre 

e aprofundar nos estudos acerca de situações de grande relevância no trabalho de formação do 

leitor, em sala de aula e fora dela, sendo eles: Cosson (2009, 2014), Ziberman e Rösing 

(2009), Soares (2004), dentre outros. A discussão levantada a partir dos teóricos aponta para a 

necessidade do uso adequado do acervo literário na escola, abandonando práticas 

exclusivamente preocupadas com a avaliação. Nesse sentido, sinalizam para a aproximação a 

ser promovida pela escola entre texto-autor-leitor, considerando o contexto em que está 

inserido o sujeito. Por fim, a partir desses diálogos espera-se que o texto possa suscitar 

reflexões sobre caminhos a serem percorridos, na busca de melhores práticas de letramento 

literário no contexto escolar para a formação de leitores. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura literária; Formação de leitor; Espaço escolar. 

 

Introdução 

 

A leitura tem se tornado, a cada dia mais, alvo de discussões nos meios acadêmicos, e 

entre professores, quanto às práticas realizadas em sala de aula e no contexto escolar.  No 

âmbito deste trabalho perpasso por conceitos sobre o Letramento que, nos dias atuais está 

posto entre as principais teorias de pesquisadores da área, acerca da formação do leitor, desde 

as séries iniciais. Através de autores como, Soares (2004), Goulart (2006), Kleiman (2001) e 

Street (2010, 2014) procura-se discutir e dialogar a respeito dos conceitos de Letramento, 

entrelaçados com a Alfabetização. E ainda, pretende-se apresentar as contribuições desses 

autores para a compreensão do letramento no sentido ―plural‖, de sua concepção, a formação 
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do leitor interligada com práticas sociais diversas, de acordo com o contexto em está inserido. 

Por compreender que a leitura literária é parte integrante nesse processo e embasada nas 

ideias de autores como, Cosson (2009, 2010), Zilberman e Rösing (2009) tem-se o propósito 

de analisar como a literatura vem sendo trabalhada no âmbito do letramento literário dos 

alunos, principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, para a formação de leitores 

críticos. Esta concepção vem ao encontro do que nos diz Street (2014), ao afirmar ser 

contrário ao argumento que os aprendizes não estariam ―prontos‖ para essa interpretação 

crítica enquanto não atingirem estágios ou níveis mais altos. Segundo o autor, professores 

teriam como obrigação social trabalharem práticas que focassem nesta intenção, e a 

introdução da consciência linguística crítica e do letramento como prática social crítica, 

facilitaria o processo. Introduzi-los em sala de aula não seria um luxo, mas uma necessidade. 

Assim, algumas questões são apresentadas nestas discussões: como a leitura literária acontece 

no contexto escolar? Qual a relevância dada à leitura literária em sala de aula? Onde está a 

literatura a partir das práticas de letramento trabalhadas na escola?  

O trabalho então tem como finalidade analisar e refletir sobre essas questões, através 

de uma metodologia pautada no estudo bibliográfico, observando as contribuições dos autores 

citados para um debate sobre a formação do leitor, o letramento, o letramento literário e a 

relevância da literatura diante de práticas de leitura atuais realizadas em sala de aula que, na 

maioria das situações a literatura é utilizada como pretexto para atividades formais do ensino 

da língua, no processo de alfabetização, ou ainda, para serem reforçados, memorizados 

conteúdos ligados aos aspectos técnicos da aprendizagem da língua materna. Soares (2011, 

p.22), nos alerta que 

 

Não se deve negar a escolarização da literatura, mas a inadequada, a errônea, 

a imprópria escolarização da literatura, que se traduz em sua deturpação, 

falsificação, distorção, como resultado de uma pedagogização ou uma 

didatização mal compreendida que, ao transformar o literário em escolar, 

desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o. (É preciso lembrar que essa escolarização 

inadequada pode ocorrer não só com a literatura, mas também com outros 

conhecimentos quando transformados em saberes escolares). 

 

 Desenvolvimento 

A leitura literária, no espaço escolar, tem sido objeto de várias discussões, acerca do 

modo como vem sendo trabalhada, principalmente em sala de aula. São levantadas questões a 
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respeito da prática pedagógica do docente e de como a literatura pode contribuir para a 

formação do leitor. O texto literário é um dos gêneros apresentados aos alunos no processo de 

letramento, juntamente com outros, que objetivam inserir o leitor ao mundo de práticas sociais 

diversas e necessárias. 

 

A leitura literária convive com inúmeros outros tipos de leitura, entre elas 

aquelas voltadas para as necessidades práticas da vida cotidiana como ler 

bilhetes, cartas, manifestos, artigos, notícias, etc., mas ela instaura um tipo 

de pacto com o leitor que a distancia das outras práticas sociais ―letradas‖. 

No contato do leitor com o texto literário, esse pacto de dá – quando se dá – 

via experiência estética, uma experiência na linguagem da invenção, do jogo 

simbólico que busca representar realidades não percebidas pela linguagem 

da comunicação usual, corriqueira (MACHADO, 2002, p. 71). 

 

O termo letramento, no Brasil, segundo Magda Soares (2003), integra há pouco tempo 

o discurso de especialistas das áreas de educação e de linguística. Foi em meados da década 

de 1980 que ocorreu a chegada do conceito de letramento ao país. Essa criação surgiu a fim 

de suprir a necessidade de se distinguir processos em que haja somente a aprendizagem do 

sistema de escrita daqueles em que o aprendiz é capaz de utilizar sua leitura e escrita para a 

realização de práticas sociais. A importância em se identificar e nomear práticas sociais de 

leitura e escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da 

aquisição do código escrito foi reconhecida quando se promoveu a criação do conceito de 

letramento, o que levou estudiosos a aprofundarem seus estudos nessa direção.  

Desse modo, desde as séries iniciais do Ensino Fundamental fazem-se necessárias 

práticas de leitura e escrita voltadas para a diversidade textual e que possam inserir o aluno no 

cenário de práticas sociais diversas, que vão além do decifrar do nosso sistema alfabético, 

para aprendizagem da técnica de codificar e decodificar, mas que também possam contribuir 

para a inserção social deste sujeito na sociedade da qual é participante. A respeito disto, Street 

(2010, p. 49), nos alerta que a relação do professor com os alunos 

 

tem de ser diferente quando se sabe isso, em vez de se imaginar que eles são 

espaços vazios que devem ser preenchidos. Esses alunos estão engajados em 

uma sociedade, em uma cultura em que a escrita pode ocupar grande espaço. 

Cada um deles pode não ter conhecimento de todas essas escritas; eles 

podem não se sentir competentes o bastante para fazer o trabalho que 

querem fazer. (...) Trata-se de uma abordagem muito diferente para o ensino 

da escrita. Diferente de ficar de pé lá na frente com um método fazendo abc 

e pensando que todos são ignorantes. 
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Portanto, a leitura e a escrita na escola deverão ter um papel fundamental na vida do 

aluno fora do contexto escolar também. Seria então essencial tornar significativa a 

aprendizagem, para que o aluno estabelecesse ligações com o que aprendera, com a sua vida 

social, além dos muros da escola e ainda, que o professor considerasse o aluno como partícipe 

do processo de letramento, pois, métodos utilizados de forma técnica e mecânica, pelo 

professor, desconsideram esse princípio e menosprezam a capacidade de cooperação do 

sujeito na construção do conhecimento. Nesse sentido, Kleiman (2007) afirma que é na escola 

- agência de letramento por excelência de nossa sociedade - que devem ser criados espaços 

para experimentar formas de participação nas práticas sociais letradas. A autora acredita na 

pertinência de assumir o letramento, ou melhor, os múltiplos letramentos da vida social, como 

objetivo estruturante do trabalho escolar. Assim, as práticas de letramento é o desafio da 

escola atual.  

 

(...) a escola pode ser um espaço de abertura para outras vozes e dimensões 

do conhecimento, para ampliar o mundo social plural dos sujeitos com 

múltiplos modos de mostrar, aprender, discutir e conhecer discursividades e 

gêneros do discurso ligados a diferentes linguagens sociais. (...) 

Apropriando-se do modo como diversos fatos e conhecimentos foram 

incorporados à sociedade e colocando em circulação outros modos de 

incorporação de fatos e conhecimentos, pode-se contribuir para novas 

formas de tensão social, novas práticas discursivas, novas ordens do discurso 

(GOULART, 2006). 

 

Portanto, o Letramento tem sentido ―plural‖, de acordo com os autores citados, e isso 

significa que a formação do leitor precisa perpassar os diferentes textos que circulam em 

sociedade, desde os anos iniciais do ensino fundamental. A literatura faz parte desse processo 

de aquisição de conhecimentos para a construção de saberes necessários na formação do 

sujeito letrado, pois é mais um gênero textual que compõem este cenário de formação do 

leitor e, como tal, merece ter um espaço em sala de aula, ser considerado pelo docente e 

apresentado aos alunos. Porém, nesse sentido, algumas questões devem ser pensadas: como a 

leitura literária acontece no contexto escolar? Qual a relevância dada à leitura literária em sala 

de aula? Onde está a literatura a partir das práticas de letramento trabalhadas na escola? São 

perguntas importantes para contribuírem com a tentativa de compreensão do espaço dado à 

leitura literária no cenário escolar e suas potencialidades no contexto extra-escolar, na 

formação do sujeito-leitor. 
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Segundo Martins (2011), o termo letramento literário foi usado pela primeira vez no 

Brasil por Graça Paulino, num trabalho encomendado para ANPEd, na sequência do trabalho 

de Magda Soares. Na época, o grupo de pesquisa tinha o nome de ―Grupo de Pesquisas de 

Literatura Infantil e Juvenil‖. Em seguida passou-se a adotar o nome ―Grupo de Pesquisas do 

Letramento Literário – GPELL/UFMG‖, pelo fato de, assim, integrar às discussões as 

questões referentes à literatura no contexto da cultura escrita. 

Paulino e Cosson (2009), propõem, considerando a própria ampliação do termo 

letramentos para multiletramentos e a necessidade de tornar o conceito mais claro, definir 

letramento literário como o processo de apropriação da literatura enquanto construção 

literária de sentidos. E ainda esclarecem que, considerar o letramento literário um processo 

significa tomá-lo como um estado permanente de transformação, uma ação contínua, e não 

uma habilidade que se adquire como aprender a andar de bicicleta ou um conhecimento 

facilmente mensurável como a tabuada de cinco. Também deixam claro que o letramento 

literário não começa nem termina na escola, mas é uma aprendizagem que nos acompanha por 

toda a vida e que se renova a cada leitura de uma obra significativa. 

Diante das afirmativas acima, fica evidente que a escola tem essa contribuição no 

letramento literário, desde as séries iniciais, para um processo de apropriação da literatura, 

porém, o que se observa, muitas vezes, é que a literatura é deixada em segundo plano, em sala 

de aula e no contexto escolar ou é utilizada de forma inadequada, como pressuposto para 

projetos ou sequências didáticas que privilegiam aspectos formais da língua, atividades 

mecânicas e repetitivas para memorização. Evangelista (1998) constatou em seu processo de 

pesquisa sobre formação de professores e acerca da problemática da construção de leitores 

na/pela escola, a título de exemplo, (...) que uma das professoras de sala de aula, 

acompanhada na pesquisa, oferecia como materiais de leitura para os alunos apenas aqueles 

que contivessem as letras e as sílabas já trabalhadas por ela em classe. A Partir desse fato, a 

autora nos apresenta a necessidade de investigar como estão implementadas as práticas de 

leitura em sala de aula, no cotidiano escolar e sobre como o docente concebe essas práticas e 

ainda, sobre quem são esses professores e sua formação social, familiar e escolar/acadêmica e 

conclui ainda que esse tipo de investigação tem como intenção ―(...) poder contribuir com a 

produção científica no campo das práticas de leitura, da formação de professores e da 

formação de leitores, considerando que essa produção ganha sentido a partir do momento em 
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que estabelece um diálogo com os sujeitos que estão às voltas com a problemática tarefa de 

formar leitores, nas condições sócio-históricas das escolas brasileiras, fundamentalmente 

aquelas que atendem às camadas populares.‖ 

Ler, mas ler o quê? Esta é a pergunta que Zilberman (2009) nos faz. A autora nos diz 

que a escola, com a incumbência de ensinar a ler, tem interpretado essa tarefa de um modo 

mecânico e, através de exercícios, automatizam o uso da leitura. Dessa maneira 

 

o sentido da leitura nem sempre se esclarece para o aluno que é beneficiário 

dela. Por conseguinte, mesmo aprendendo a ler e conservando essa 

habilidade, a criança não se converte necessariamente em um leitor, já que 

este se define, em princípio, pela assiduidade a uma entidade determinada, - 

a literatura (ZILBERMAN, 2009, p. 30). 

 

Assim, o aluno está em contato com a leitura, porém, apenas como suporte para 

efetivação de outras atividades.  Por vezes, esse ato mecânico e formalizado, torna-se 

enfadonho, cansativo e, por conseguinte, visto pelo aluno como uma atividade sem sentido. 

Dessa forma torna-se desestimulado ao ler para esse fim e sua formação como leitor fica 

prejudicada, pois, verá a leitura como mais uma atividade rotineira para aquisição da técnica 

de alfabetização. De acordo com a autora, para que o letramento literário requer tempo, 

contato direto e constante com o texto literário. Que a escola ofereça oportunidades para o 

aluno e ofereça uma biblioteca, com acervo literário incentivador, ou banco de textos em sala 

de aula ou na sala de leitura, onde o aluno possa manusear obras literárias, enfim, que a 

literatura faça parte do currículo do ensino da língua, dentro e fora da sala de aula. Sugere que 

o professor possa utilizar de metodologias e práticas que ajudem a concretizar o letramento 

literário. 

 

A primeira delas é o estabelecimento de uma comunidade de leitores na qual 

se respeitem a circulação dos textos e as possíveis dificuldades de respostas 

às leituras deles. Essa medida simples é importante, porque assegura a 

participação ativa do aluno na vida literária e, por meio dela, a sua condição 

de sujeito. Para efetivar essa comunidade, o professor pode lançar mão de 

estratégias como grupos de estudo, clubes de leitura e outras formas de 

associação entre os alunos que permitam o compartilhamento de leituras e 

outras atividades coletivas relacionadas ao universo da literatura 

(ZILBERMAN, 2009, p. 74-75) 

 

A autora ainda destaca a relevância também de ampliar e consolidar a relação do aluno 

com a literatura, na exploração de textos literários, da tradição oral, dos meios de 
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comunicação de massa, de manifestações artísticas, para que o aluno perceba a literatura 

como parte deles e eles como partícipes na literatura. Assim, é importante que o professor 

aproveite os meios de comunicação próximos ao aluno, como por exemplo, a internet, porém, 

não deixando de fazer interferências críticas na formação leitora desse aluno, em sua 

educação literária e aprendizagem da cultura literária. A prática da escrita na interação com a 

literatura também é destacada pela autora como forma de oferecer ao aluno a oportunidade de 

se exercitarem com as palavras, a saber, exercícios de paráfrase, paródia e outros que 

promovam um diálogo criativo do aluno com a literatura. 

 

Acima de tudo, deve ter como objetivo último a interação verbal intensa e o 

(re) conhecimento do outro e do mundo que são proporcionados pela 

experiência da literatura. É isso que torna a literatura tão importante para o 

desenvolvimento cultural do ser humano. É isso que significa apropriar-se da 

literatura como construção literária de sentido. É isso que constitui o 

letramento literário dentro e fora da escola. 

   

Importante que a escola seja um espaço para a preservação da essência de arte que a 

literatura tem, por isso é tão preocupante reduzi-la a um mero mecanismo de memorização de 

técnicas de alfabetização, ou atividades de ortografia e outros aspectos formais da língua e 

ainda, utilizados como exercício de simples leitura como se bastasse o ato de ler para adquirir 

conhecimento e compreender o contexto e função do texto literário lido. Perde-se com essas 

atividades mecânicas, o sentido estético, criativo e imaginário da literatura. Com isso, a 

formação do leitor literário fica comprometida, desde seus primeiros contatos, na escola, com 

os livros literários. Na maioria das vezes, o docente tem como principal instrumento de 

trabalho em sala de aula, o livro didático e estes, na atualidade, trazem diversos tipos de 

textos, dentro de diferentes gêneros, mas, a literatura fica prejudicada com esta realidade, 

pois, apresentam-se no livro didático, apenas pequenos recortes de textos literários. De acordo 

com isto, Zilberman (2003), nos diz que a leitura de fragmentos de textos literários presentes 

no livro didático não forma o leitor do livro, que é onde materialmente se apresenta a 

literatura, ou seja, a obra literária em sua integridade. E assim, a oportunidade de apresentar o 

texto completo, do livro do qual foi retirado o excerto, passa despercebido pelo professor 

como momento de instigar a leitura.  Segundo (Cosson, 2002), alguns livros didáticos que 

antes se constituíam de fragmentos de textos literários, hoje se perdem entre receitas 
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culinárias, regulamentos, roteiros, bulas de remédio e textos jornalísticos que são esmagadora 

maioria e servem à função de formar um leitor competente. 

 

Essa nova organização do livro didático está de acordo com as teorias mais 

recentes do ensino de língua, as quais pressupõem que o leitor competente é 

formado por meio do contato com textos de uso social variado. Além disso, 

tendem a considerar que o texto literário, por seu caráter artístico, não 

apresenta a regularidade necessária para servir de modelo ou exemplo para o 

ensino da escrita, logo devendo ceder lugar a outros tipos de texto que 

apresentem tais características (COSSON, 2014, p. 15) 

 

Percebemos de acordo com o que Cosson (2014) nos traz que a literatura vem 

perdendo espaço na escola, em sala de aula. Outros gêneros literários são privilegiados em 

nome da formação do leitor. Porém, o autor ressalta que essa percepção de desaparecimento 

ou deslocamento da literatura talvez se explique pelo fato de estarmos sempre associando-a à 

escrita e ao livro. Faz-se necessário o resgate da literatura, levando em consideração a nova 

forma de que esta vem sendo difundida em diferentes formatos e veículos, usualmente em 

composição com outra manifestação artística, a saber, através da canção popular, do filme 

como transposição de um romance para as telas, as histórias em quadrinhos, com a ampliação 

de seus gêneros, como os mangás e os graphic novels. Os HQs estão reconhecidos como 

narrativas que possuem os mais variados recursos imagéticos e textuais. Segundo o autor 

esses podem ser considerados como avatares da literatura. 

 

O mais recente desses avatares é a chamada literatura eletrônica 

compreendendo obras que se valem dos recursos digitais para compor textos 

(...). Nessa nova literatura, as marcas mais evidentes são o fragmento ou a 

fragmentação tal como possibilitada pelo hipertexto; a interação, que 

aproxima o texto literário do jogo e da criação conjunta, apagando ou 

tornando menos nítidas as posições de leitor e autor; a construção textual em 

camadas superpostas e multimodais, como resultado da exploração dos 

muitos recursos disponibilizados pelo meio digital (COSSON, 2014 p. 18) 

 

O autor ainda nos chama a atenção sobre o papel da escola diante das variedades de 

gêneros e da relevância do resgate da literatura como parte do processo de formação do leitor, 

considerando que a atividade de ler trata-se de um diálogo com o passado que cria vínculos, 

estabelece laços entre o leitor e o mundo e os outros leitores. E a literatura dialoga com a 

modernidade, com o tecnológico, como livros eletrônicos, os e-books. Ela está presente nas 

adaptações de obras literárias para a televisão ou para o cinema, na internet em sua facilidade 
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de acesso, como as bibliotecas virtuais e obras em domínio público, no cenário de jogo de 

computador, com romances adaptados para filmes e/ou minisséries.  

 

O trânsito de uma obra a outra, a passagem de um veículo a outro, acontece 

justamente porque o terreno em que eles se movem é comum: o espaço 

literário. Com isso, ao surpreender o literário em outras formas e veículos, 

não se busca mais levar determinado objeto à categoria de literário por sua 

qualidade estética ou artística, mas sim ver como a palavra feita literária 

participa daquele objeto, ou seja, essas manifestações e produtos culturais 

são literários não simplesmente porque assumem as funções anteriores de 

proporcionar ficção, entretenimento ou qualquer outra função atribuída aos 

livros literários no passado (...) mas sim porque é assim que a literatura se 

apresenta atualmente/se configura em nossos dias (COSSON, 2014 p. 19). 

 

Essa é a realidade em que está inserido o aluno desde as séries iniciais. A leitura é um 

processo de compartilhamento, uma competência social e uma das funções da escola que 

Cosson (2014) destaca é a de constituir-se como um espaço onde se aprende a partilhar, a 

compartilhar, a processar a leitura. Ler, para o autor, consiste em produzir sentidos por meio 

do diálogo. Um diálogo que se trava com o passado. 

Assim, a literatura utilizada como pretexto para o trabalho com aspectos formais da 

língua não proporciona o diálogo sobre o texto, o partilhar do que está escrito com o que se 

vive, o compartilhar de experiências culturais ao longo da história da humanidade, o diálogo 

entre o passado e o presente, a reflexão, a formação de sentidos, o desenvolvimento da 

competência individual e social. Há de se considerar o leitor, o autor, o texto e o contexto.  

Assim como os demais gêneros, a literatura ocupa um relevante lugar na formação do 

leitor e cabe à escola apresentá-la aos alunos, desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

pois como discutimos acima, a leitura literária faz parte dos bens culturais da humanidade e 

de sua história, portanto, cabe o respeito de ser trabalhada como um gênero em si, para 

fruição, reconhecimento da estética da linguagem, do momento em que o indivíduo pode 

interagir e refletir com o outro e com suas próprias concepções, atitudes e modo de ver e 

sentir o mundo, a sociedade em que está inserido. A literatura hoje, segundo o que discutimos, 

ocupa um papel de pretexto para outros fins na escola e não é valorizada como um gênero e 

suas particularidades. Leitura literária utilizada como apenas um ―motivo‖ primeiro para 

destacar conteúdos a serem trabalhados, memorizados e aprendidos. Assim, esse cenário 

precisa ser mudado, pois, a leitura literária é parte integrante do rol de gêneros a serem 



 

 
 

 444 

discutidos em sala de aula e a escola ocupa esse espaço de socialização do conhecimento e 

dos bens culturais produzidos pela humanidade. De acordo com Machado (2002), a escola é 

uma das instituições que reforçam e legitimam os bens culturais e tem como papel o de 

socialização dos bens culturais, portanto, não se pode admitir que os alunos saiam da escola 

sem terem sido iniciados nas formas de letramento literário, lendo poemas, contos, novelas, 

romances, entre outros e ainda (e por que não) ousar instigando-os à escrita literária. Trata-se 

de um desafio diante das atuais concepções de leitura e, principalmente da leitura literária, no 

contexto escolar, porém, como nos afirma a autora, (...) ―Isto é tão importante quanto a 

oportunidade e responsabilidade de se criarem condições para que os alunos estejam aptos a 

ler e escrever cartas, bilhetes, ofícios, abaixo-assinados, discursos, guias, manifestos e demais 

gêneros discursivos sociais. Assim, Machado coloca a leitura literária no mesmo patamar de 

relevância que os demais gêneros que são privilegiados na escola. 

 

A leitura literária convive com inúmeros outros tipos de leitura, entre elas 

aquelas voltadas para as necessidades práticas da vida cotidiana (...) mas ela 

instaura um tipo de pacto com o leitor que a distancia das outras práticas 

sociais ―letradas‖. (...) Esse pacto se dá – quando se dá – via experiência 

estética, uma experiência na linguagem da invenção, do jogo simbólico que 

busca representar realidades não percebidas pela linguagem da comunicação 

usual, corriqueira. A sua natureza é ficcional e o conhecimento na leitura 

literária chega-nos através do envolvimento emocional, sensível, de 

participação e fruição no ato de ler (MACHADO, 2002, p. 71). 

 

Dessa forma, para a formação do leitor, a leitura literária deve ocupar também um 

espaço considerável, principalmente no ambiente escolar, pois, a escola tem esse papel de 

destaque e de essencialmente instigar essa formação e iniciá-la de forma a despertar, cada vez 

mais (e desde as séries iniciais) o interesse e o gosto pela leitura.  

Cosson (2014) nos diz que, por meio da leitura da literatura temos acesso a uma 

diversidade de textos, com multiplicidade de formas e pluralidade de temas. A literatura é 

mais linguagem, é o mundo com palavras e não tem outro limite que a capacidade do homem 

de significar. Incorpora de maneira única os diversos discursos e estruturas textuais de uma 

sociedade. É parte integrante do aprendizado permanente da leitura. 
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Conclusão 

Após o que fora apresentado pode-se afirmar que esse estudo sobre a leitura literária 

na escola como espaço para a formação do leitor ainda precisa ser melhor investigado. Porém, 

percebe-se o quanto é importante o resgate da literatura no contexto escolar como um dos 

gêneros a serem trabalhados desde as séries iniciais do ensino fundamental.  

A prática ainda está bastante ligada às questões formais da língua e a literatura vem 

perdendo espaço como gênero em si e suas particularidades. Dessa forma, o docente precisa 

estar ciente do papel da leitura como atividade instigante e incentivadora do interesse dos 

alunos para cada vez mais apreender o conhecimento e poder refletir, questionar, participar 

socialmente da comunidade em que vive, de forma crítica e ciente do seu papel. A leitura 

vista pelo aluno como fonte de saber e como forma de adquirir conhecimento. De acordo com 

Cosson (2006), ser leitor na escola é mais do que fruir um livro de ficção ou se deliciar com 

as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se diante da obra literária, identificá-la, 

questioná-la e expandir os sentidos. Esse aprendizado, que é tornar-se crítico, ―(...) não se faz 

sem um encontro pessoal com o texto enquanto experiência estética, e é isso que denomina-se 

letramento literário‖. 

Na escola trata-se de grande desafio, pois será necessário refletir sobre a prática, 

conceitos, atitudes e posicionamentos. Os benefícios da leitura literária na formação do leitor 

devem ser percebidos pelo docente e estudados, para que este possa perceber estratégias de 

como proporcionar o letramento literário através de atividades que abordem a literatura em 

sala de aula. A escola, na maioria das vezes, promove a leitura de textos literários como 

pretexto para atividades de memorização, de fixação de regras formais da aprendizagem da 

língua ou como suporte no processo de alfabetização e aquisição do código letrado. Foi 

discutido neste trabalho a importância do letramento, no sentido ―plural‖ apresentado pelos 

autores que foram suporte para essas discussões, ou seja, o multiletramento, onde os alunos 

tenham a oportunidade de se depararem e tomarem conhecimento da funcionalidade dos 

gêneros estudados, observando as práticas sociais as quais estão interligados. Contudo, o 

enfoque tem sido principalmente para esse fim e a leitura literária tem ficado à margem das 

práticas em sala de aula, como momento de diálogo, de compartilhamento, de reflexão e, 

principalmente como parte do conhecimento a ser adquirido em relação aos bens culturais da 
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humanidade, a estética dos textos, a fruição, a magia, a criatividade, a fantasia, o poético, ao 

bem estruturado texto literário e história que a literatura nos conta. 
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TECENDO ENCONTROS: POETAS E ALUNOS EM CENA NA ESCOLA 
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Resumo: O foco desse trabalho de pesquisa está voltado para a intenção de abrir espaços para 

a experiência criativa que retire o educando de seu lugar comum por meio da criação de 

dramaturgias poéticas e interpretação de textos e personagens. Conduzir o aluno a uma visão 

interpretativa da leitura de textos poético-dramáticos de forma criativa e prazerosa. A Escola 

tem cumprido esse papel de dar espaço para expressão e criação do aluno? A arte é uma 

experiência significativa para o aluno? A poesia e o teatro ocupam espaços de criação e 

expressão dentro e além dos muros da escola? A partir desses questionamentos e da realidade 

constatada do lugar da poesia e da arte apresentamos o trabalho desenvolvido dentro de uma 

escola pública na cidade de Araxá- MG. É necessário que o jovem possa experimentar 

sentidos, sensações e referências para que o texto poético desperte em sua mente um desejo de 

conhecer as palavras do poeta e o significado para sua vida, suas reflexões e sua construção 

como pessoa. Através de oficinas teatrais e de construção de dramaturgias o trabalho visa 

provocar e instigar o aluno a expressar suas ideias através da interpretação de poemas: seus 

personagens, lugares e contextos. Criar cenas buscando uma forma artística de reconhecer e 

transmitir a ideia dos poetas e suas palavras é o processo construído ao longo desse ano com 

os alunos participantes. A metodologia foi pensada com duas frentes de estilos poéticos a 

serem trabalhados: uma com poetas e poemas e a outra com compositores brasileiros. A ideia 

é trabalhar com textos poéticos e musicais fazendo uma relação de seus estilos e contextos, 

buscando uma forma criativa e prazerosa de ler e interpretar as obras. 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Teatro; Escola. 

 

Introdução – espaço para a poesia 

  A escola é o local onde o aluno convive e contracena com os companheiros da mesma 

faixa etária, criando laços de amizade, afeto e interesses comuns. No ensino médio o jovem 

passa por um período de transformação de sua corporeidade, de suas relações interpessoais e 

de busca de conhecimento, incluindo o da cultura e da arte. A proposta desse trabalho é de 

levar ao aluno uma visão diferenciada do que ele vê nas mídias de comunicação de massa que 

priorizam o sucesso instantâneo, a comercialização em detrimento de uma arte mais elaborada 

e que produz uma arte mais poética e duradoura. O que presenciamos dentro da escola trazido 

pelos nossos alunos é uma repetição de modelos midiáticos sem um aprofundamento no texto 

e nas ideias propagadas pela música, a poesia e as artes cênicas vistas na TV ou acessadas na 

web. O trabalho de proporcionar ao aluno, acostumado com essa informação rápida, uma 

reflexão sobre o que ele tem disponível para acesso imediato não é uma proposta simples que 
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seja abraçada pelos educadores e a escola em geral, pois exige uma busca constante de 

atualização e de estudo da cultura, sem falar na motivação para que isso ocorra no espaço 

escolar. Qual é o espaço que a poesia e a arte ocupam dentro da escola? Será mesmo um 

espaço poético e criativo? Ou é somente dedicado um tempo para se ler mecanicamente a 

poesia em sala de aula e preparar o aluno para responder perguntas sobre a vida do poeta, 

saber de cor a data que o poema foi escrito e em que cidade? O espaço da arte e da literatura 

na escola precisa ser de experiência e criação; deixar o aluno perceber com o corpo, com a 

voz e com a sua interpretação o contexto e suas aplicações sem preocupação com a nota ou de 

decorebas cansativas. O espaço escolar existe; é preciso ser ocupado, isso requer trabalho, 

pesquisa, disposição do educador para ser um mediador entre o texto, a escola e o jovem. A 

chamada para um trabalho diferenciado com poesia e teatro na escola não produz resultados 

imediatos e nem grande adesão dos educandos, é preciso um trabalho de construção de 

objetivos e de ações motivadoras para conseguir adeptos dispostos a realizar essa experiência 

criativa. É preciso se transformar em ―professor/performer‖, gostar de vivenciar novas 

possibilidades para transmitir com credibilidade ao aluno essa experiência para ser 

compartilhada junto com ele, mostrar e ocupar o espaço artístico da escola, para que ela seja 

receptiva ao jovem que expressa suas ideias e sua arte e ao mesmo tempo seja referencial de 

cultura para a comunidade em que está inserida.   

 

Poetas e seus “anjos” visitam a sala de aula 

A proposta de ocupar espaços dentro da escola de uma maneira criativa e expressiva é 

um ideal que permeia a experiência como educador, e principalmente como professor de 

teatro e pesquisador das artes que sou. Convidar o aluno a interpretar e sentir que isso pode 

ser uma atividade agradável e ao mesmo tempo criativa, que lhe traga conhecimento e 

percepção de si e dos outros e de uma visão de mundo através da poesia e de  textos literários 

é um desafio e um prazer para o professor artista. Dentro desse convite procurei levar aos 

alunos do ensino médio uma visão de como a poesia pode ser lida e interpretada de uma 

maneira diversa e artística. Imaginando Drummond (1930) que fala em seu poema de sete 

faces: ―quando nasci, um anjo torto desses que vivem nas sombras me disse: Vai Carlos ser 

gouche na vida!‖ pesquisei a intertextualidade que me trouxesse relação com essa poesia 
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através de outros autores, e encontrei em vários poetas essa ligação. Chico Buarque diz em 

―Até o fim‖: 

Quando e nasci veio um anjo safado / um chato dum querubim 

E decretou que eu tava predestinado / a ser errado assim 

Já de saída a minha estrada entortou  

Mas eu vou até o fim (BUARQUE, 1978) 

 

Adélia Prado faz uma referência ao poeta e ainda pede ―licença poética‖ para trazer a imagem 

da vida difícil de ser mulher e ter que carregar bandeira para lutar contra preconceitos quando 

diz da vida de seu anjo: 

Quando nasci um anjo esbelto, desses que toca trombeta anunciou: 

Vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher.  

Esta espécie ainda envergonhada. 

...Vai ser coxo na vida é maldição para homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. (PRADO, 2010. p.9) 

 

Completando a busca pelos anjos que visitaram poetas descobri que o compositor Torquato 

Neto recebeu um ―anjo muito louco‖ que ainda disse: ―vai bicho desafinar o coro dos 

contentes‖ fazendo uma referência à sua poesia e música da rebeldia dos anos 60 em ―Let‘s 

play that‖. O artista contemporâneo Zeca Baleiro também busca esse link com o anjo para 

demonstrar sua sina de quem vive da música e da poesia. Em ―você só pensa em grana‖ ele se 

lembra do anjo que o visitou:  

Quando eu nasci Um anjo só baixou 

Falou que eu seria Um executivo 

E desde então eu vivo Com meu banjo 

Executando os rocks Do meu livro 

Pisando em falso Com meus panos quentes 

Enquanto você ri No seu conforto 

Enquanto você Me fala entre dentes 

Poeta bom, meu bem Poeta morto... (BALEIRO, 2000) 

 

Juntando esses poetas, suas letras alusivas ao anjo que os visita no nascimento, montei 

uma cena para mostrar aos alunos do ensino médio da E. E. Dom José Gaspar de Araxá MG 

as nuances teatrais que a poesia pode trazer à nossa criação e imaginação. Usando um chapéu 

apenas para caracterizar a ideia de cada poeta ao mudar o jeito de colocar ou segurá-lo e 

interpretando cada verso numa cena curta. O objetivo era convidar os alunos para participar 

da experiência teatral e poética através de oficinas de interpretação e improvisação para 
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montagem de cenas utilizando a poesia como foco do trabalho. O convite poético foi aceito 

por um grupo de alunos que quiseram entrar na cena da experiência; uma vez por semana, em 

horário fora das aulas, no dia em que saem mais cedo por causa de reuniões de pedagógicas 

aconteceram os encontros.  

Partindo do pressuposto que o trabalho com teatro e com poesia dentro do espaço 

escolar não deve ser um momento formal e sem significados para o universo do jovem, da 

aproximação com a leitura, a expressão e com o professor, podemos refletir sobre o que diz a 

professora e artista Marina Marcondes Machado: 

Trabalhar teatralidades não será sinônimo para dar aulas de teatro. Trabalhar 

teatralidades será definir teatro como ―ação de ver‖: pensar com o corpo, 

lapidar de modo brincante a voz, a máscara, gesto, palavra e detalhes 

cotidianos e aproximar-se a algo próprio da cultura da infância – o faz de 

conta – caminho cênico passível de surgir na convivência com o professor 

performer (MACHADO, 2012). 

 

O adolescente ou jovem que está no ensino médio experimenta modificações corporais e 

ainda está em processo de descoberta de suas possibilidades e consciência do que esse corpo é 

capaz de produzir e de como pode expressar. O trabalho com as teatralidades é uma forma 

desse aluno aproximar de suas capacidades expressivas. Ele descobre as entonações, as 

modificações que pode imprimir na voz de acordo com um sotaque, a faixa etária de seu 

personagem, os modos de andar e de se expressar através da leitura e do estudo do texto para 

poder demonstrar a ação que o poema e o autor requerem para que ocorra uma relação entre 

palavras, corpo, voz e cenários. Essa experiência só ocorre de forma prazerosa se for 

trabalhada como um jogo de ―faz de conta‖ o brincar com as palavras, com a voz e com o 

corpo transformam a aula de teatro em um momento de criação e de ludicidade sem perder de 

vista o que o texto traz e ainda provoca um desejo de ler e identificar nos versos quais as 

intenções do autor e as ideias do personagem dentro do contexto lido. Ainda de acordo com o 

que diz Marina Machado esse caminho só pode ser percorrido de forma a proporcionar 

vivências ao aluno se o professor também estiver dentro desse jogo de teatralidades. O 

professor como um mediador, mas também como um performer que atua contracenando 

dentro do poema com seus brincantes alunos. Conviver é contracenar, e a aproximação entre 

educador e educando acontece quando há essa cena experimentada pelos participantes, seja 
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professor, seja aluno, todos dentro dessa mesma ação de pensar, criar e transmitir suas 

palavras e expressões de acordo com o que conseguem extrair do texto poético, construindo 

assim uma poética da cena com corpos e vozes, cenários e experiências que resultam em 

aprendizado e em prazer de participar, sem a obrigação de entender um texto literário para 

responder corretamente uma questão de prova.  

 

Construção 

 Em uma proposta de atividade dentro de nossos encontros apresentei aos alunos o 

poeta Chico Buarque através da canção ―construção‖. Iniciando a atividade com uma escuta 

inicial da música, concentrados no que a letra tinha a dizer e quais imagens poderiam ser 

construídas na mente de cada um deles. Um poema que conta uma história, com personagens 

bem descritos e ações delineadas. A partir dessa escuta propus a leitura do texto sem música e 

em seguida a composição corporal que eles pudessem criar em cima das palavras e atitudes 

dos personagens. O poema fala de um dia de despedida na vida de um trabalhador: 

 

Amou daquela vez como se fosse a última 

Beijou sua mulher como se fosse a última 

E cada filho seu como se fosse o único 

E atravessou a rua com seu passo tímido 

Subiu a construção como se fosse máquina 

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 

Tijolo com tijolo num desenho mágico 

Seus olhos embotados de cimento e lágrima 

Sentou pra descansar como se fosse sábado 

Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe 

Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago 

Dançou e gargalhou como se ouvisse música 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 

E flutuou no ar como se fosse um pássaro 

E se acabou no chão feito um pacote flácido 

Agonizou no meio do passeio público 

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 

(BUARQUE, 1971) 

 

A intenção inicial da oficina era de criar uma cena teatral através da improvisação, buscando 

os movimentos, as expressões de cada momento que o texto descreve e para além do próprio 

poema traduzir as reações dos personagens que contracenam com o pedreiro neste seu último 

dia de vida e desespero. Houve um momento individual para que cada um compusesse o 
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personagem e contasse a história de acordo com aquilo que ele entendeu e gostaria de 

transmitir em cena. Depois envolvendo outros personagens e cenários imaginados pelos 

alunos participantes foram se agregando expressões e sentimentos à movimentação. A partir 

dessas movimentações começaram a surgir questionamentos sobre o tema da música, 

interessante o deslocamento da ideia inicial de construção cênica de uma música/poesia 

partindo para um debate sobre o contexto histórico em que foi escrita, as comparações com o 

momento político, cultural e sócio econômico do Brasil na atualidade chegando até mesmo a 

comparações sobre a censura da década de 70 aos tempos de Hitler na Alemanha e de sua 

ascensão ao poder.   As palavras poéticas gerando busca por conhecimento. O teatro e a 

música despertando o interesse pelas biografias de artistas que não estão nos meios de 

comunicação de massa e nem tem suas músicas baixadas em aparelhos sonoros digitais dos 

jovens do ensino médio. Uma poesia musicada que fala de um trabalhador em conflito 

consigo mesmo, sem conseguir sustento e dignidade para sobreviver em uma grande cidade 

que suscita uma conversa sobre a produção cultural da atualidade e a criatividade de artistas 

para burlar a censura e transmitir de uma maneira poética o desespero de um ser humano que 

se sente sufocado pela miséria e a opressão instalada em uma nação que não se preocupa com 

a situação em que vivem as classes que constroem os edifícios ―tijolo por tijolo‖ que irão 

compor o cenário de uma cidade dita civilizada.    

 O momento de discussão sobre a arte, a política e a história foi espontâneo e 

envolvente para todos os participantes da oficina. Fizeram perguntas sobre minha vivência 

nesse período histórico, sobre meu conhecimento da música, da arte e dos artistas de minha 

juventude e de como era a divulgação pelas rádios e televisão e a qualidade do que se via e 

ouvia através desses meios. A riqueza dessa experiência de conversa que não estava prevista 

para uma aula de improvisação e interpretação veio encaixar com a minha proposta de 

pesquisa que traz a poesia e o teatro para dentro da escola como um conteúdo despertador de 

criação e que expande a busca pelo conhecimento meramente artístico, mas também de que o 

texto poético lido e interpretado com o tempo necessário para se extrair além das palavras e 

versos traz uma gama de relações sobre a vida, a história, os sentimentos vividos pelo ser 

humano através de épocas, contextos e cenários distantes cronologicamente do nosso aluno, 

mas que pode ser apreciado e aproximado de suas vivências e relações vividas em seu hoje no 

ensino médio, na sua cidade e em seu país. Um poema ouvido, com um cenário imaginado e 
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cenas construídas em suas mentes, apreciadas e representadas com o prazer e a ludicidade de 

se experimentar corporalmente o jogo das palavras e ações que trazem sentido à leitura de um 

texto literário dentro da escola, sem a preocupação de responder questões preparadas para 

uma avaliação de literatura para buscar uma boa nota ou de ser aprovado em um processo 

seletivo de uma faculdade e/ou de uma avaliação externa para classificar o aluno ou a escola 

em relação a outros da cidade e região. Através disso se pode entender a experiência desse 

aluno pelo que diz LARROSA: 

 

A experiência é subjetiva, individual, não uma repetição de acontecimentos 

narrados ou vivenciados por outra pessoa. 

Ela é transformadora de si, um acontecimento que traz metamorfose para a 

vida da própria pessoa, mas que reflete em outros quando vivida de uma 

maneira produtiva, como por exemplo, a escrita de um livro que é única, 

pessoal e ao mesmo tempo provoca transformações em pessoas de diferentes 

épocas e lugares. Pensando em educação, a experiência criada e vivida no 

presente é pessoal, única e vai atravessar a vida do sujeito por toda sua vida, 

tanto o sujeito professor como o sujeito aluno está ―escrevendo‖ o livro de 

suas experiências. (LARROSA, 2007.) 

 

A escrita da história de alunos do ensino médio é uma construção que se dá a cada experiência 

vivenciada e buscada dentro da escola. A leitura de poemas, de literatura, de música e teatro 

não pode se restringir a mera formalidade dentro de aulas, mas sim colocada como uma 

possibilidade de pensar, imaginar e criar, uma experiência que seja significativa e prazerosa 

gerando conhecimento e transformação pessoal e para a sociedade onde esses alunos se 

inserem e onde forem inseridos posteriormente.  

 

Servindo poesia e a arte 

 A poesia é algo que leva o ser humano a buscar além das palavras e da informação 

sobre o real e o cotidiano. A poesia precisa suscitar os sonhos em um mundo que está repleto 

de informações instantâneas que não se fixam na memória do ouvinte. Segundo 

LARROSA(2010): 

 

A velocidade com que nos são dados os acontecimentos, e a obsessão pela 

novidade, pelo novo que caracteriza o mundo moderno, impede sua conexão 

significativa. Impede também a memória, já que cada acontecimento é 

imediatamente substituído por outro acontecimento que igualmente nos 

excita por um momento, mas sem deixar nenhuma marca. (LARROSA, 

2007, p.157) 
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Os jovens e adolescentes consomem essas informações de forma volátil e superficial e estão 

imersos nessa obsessão que já não conseguem parar pra refletir sobre o conhecimento e a 

experiência de estar no ensino médio. É difícil para ele entender que a aprendizagem no 

espaço escolar vai ser significativa para seu futuro em sociedade, seja na Universidade ou n 

mercado de trabalho. As informações lhes chegam muito facilmente, mas também 

desaparecem com a mesma rapidez. Como o educador e a escola tem tentado trabalhar dentro 

desse processo? É um grande desafio a ser enfrentado e a acomodação em fórmulas e 

currículos não é suficiente e nem mesmo atraente para esse mundo dinâmico. O papel da Arte 

e da Literatura nesse contexto de informações e de uma escola que não sabe as direções que 

podem ser tomadas é de provocar a experiência, ser mediadora nesse processo de ligação 

entre o ensino, o educador e o educando. ―Gastar‖ tempo para aproveitar os espaços que a 

escola possui em atividades que gerem experiências duradouras e significativas para alunos e 

professores é um caminho inevitável para que esse nosso jovem pare para pensar, questionar e 

buscar entender o sentido das palavras que lhe são ofertadas.  

 Durante as oficinas com os alunos do 2º ano, trabalhamos com textos poéticos de 

Fernando Pessoa, Adélia Prado, Garcia Lorca, Zeca Baleiro e Chico Buarque. Cada poesia 

colocava os alunos diante de contextos variados, cenários diferentes e contracenando com 

personagens aparentemente sem conexões. O objetivo dessa experiência poética e teatral 

sempre foi de parar para ler com calma e com olhos para além do verso. Estabelecer conexões 

entre a política vivida e assassina de Lorca na ditadura espanhola com a ditadura militar e a 

censura aos textos de Chico Buarque. Identificar os lugares por onde passa a poesia de Pessoa 

em aldeias de Portugal chegando ao interior das Gerais de Adélia e a paisagem seca do 

Nordeste de Zeca Baleiro. Um momento para entender poesia e história e ao mesmo tempo 

criar com seu corpo e voz a interpretação das histórias e cenários onde fluem personagens e 

palavras que narram realidades através da poesia. Vivenciar ao lado desses alunos essa busca 

é prazeroso para o professor artista que acredita que cada instante trabalhado foi significante e 

ficará em cada memória como momentos de experiência e conhecimento, tanto da mente 

como do corpo e das relações interpessoais buscadas em cada encontro de poesia.  

 Uma proposta de atividade foi a de servir poesia aos alunos no horário de intervalo. 

Nesse trabalho colocamos uma mesa de lanche no centro do pátio e os alunos sentados lendo. 
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A cena continua com um garçom servindo livros em uma bandeja e trocando com os que já 

tinham sido lidos, um momento de ―servir poesia‖ como um alimento para a memória de cada 

aluno da escola. As reações foram as mais diversificadas, alguns olhando de longe sem 

entender o acontecimento, outros se aproximando e recebendo a oferta. Entre os participantes 

da cena foi um momento marcante, primeiramente porque foi a primeira vez que enfrentaram 

a plateia da escola, o medo, a vergonha inicial e o improviso diante das reações dos colegas 

transformaram esse pequeno espaço de tempo em uma experiência que não será esquecida. A 

aplicação de um trabalho realizado em oficinas e o entendimento de que mostraram seu 

trabalho, mesmo que tenha sido assustador e provocador, trouxe ao grupo de alunos uma 

sensação de prazer em terem conseguido enfrentar a situação e serem protagonistas de um 

acontecimento na escola que os impulsionou a querer a continuidade do projeto, lendo mais e 

buscando a melhor forma de se colocar dentro do texto e depois poder transmitir sua 

criatividade a plateia do espaço em que convivem: a escola. 

 

Recolhendo a garapa da cana... Uma experiência de interdisciplinaridade 

 O trabalho dentro de uma escola de Ensino Médio necessita de uma integração entre 

disciplinas e professores. O currículo já compartimentaliza o trabalho, mas as ações de 

educadores comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem podem trazer ao aluno 

um conhecimento que busca uma dinâmica que existe integralmente no ser humano. Buscar 

palavras, gestos, imagens e emoções faz parte de atitudes educadoras que podem ser 

expressivas e significativas ao aluno e ao educador. Transformar leitura em imagem e em 

movimento, experiência que enriquece a vivência e o autoconhecimento do jovem presente na 

escola. Procurar mostrar ao aluno que ele é capaz nos faz buscar a ideia contida nas palavras 

de GASTON BACHELAR (2010): ―As imagens poéticas suscitam o nosso devaneio, fundem-

se nele. [...] Estávamos a ler e eis que nos pomos a sonhar!‖ recebemos alunos em nossas 

escolas públicas que já não se permitem sonhar tal a vivência truncada de suas relações 

familiares e contextos sociais indignos. É o caso de uma turma de 1º ano que recebemos em 

nossa escola. Esta turma foi aberta após o início das aulas, já no final do bimestre, e recebeu 

alunos vindos de pontos diversos da cidade, inclusive que estavam até então sem estudar. 

Uma turma difícil de trabalhar qualquer conteúdo.  Alunos que não estão na escola em busca 

de aprendizado, mas apenas para que não fiquem nas ruas, sem uma postura de disciplina para 
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ouvir e tentar apreender um conteúdo. Principalmente, alunos com uma autoestima muito 

abaixo do desejado para jovens em idade escolar e de sonhos. Adolescentes que já estão 

vivendo uma vida de adultos prematuramente, sem a perspectiva dos sonhos, que dirá de 

imaginar devaneios através da poesia. Em conversas com a professora de Literatura (Língua 

Portuguesa) procuramos organizar um projeto de atividade que pudesse trazer um pouco de 

sonho e uma tentativa de fazê-los se concentrar em algo que ajudasse seus desempenhos nos 

estudos. Poesia e Teatro – como trabalhar? Buscamos dois textos poéticos que pudessem 

trazer imagens e possibilidades de criação de cenas. O poema ―Açúcar‖ de Ferreira Gullar 

escolhido pela professora Mônica e "Cio da terra‖ música de Chico Buarque e Milton 

Nascimento. Com a temática da cana de açúcar sendo trabalhada na escola de forma 

interdisciplinar buscamos apresentar a ideia de oficina de teatro nas aulas de Literatura. Uma 

vez por semana, no horário da Literatura eles iam à biblioteca e ali realizamos as oficinas. 

Mostrei imagens dos canaviais, trouxe a música em várias interpretações (antigas e atuais) 

para aproximá-los de uma música que não é contemporânea deles, apresentei o poema lendo 

de forma bem teatral e busquei o trabalho de criação de cenas feito por eles mesmos. As 

atividades de improvisação foram dando ideias para elaboração da cena. Naturalmente, nem 

tudo são flores, aconteceram momentos de indisciplina, não participação e momentos que 

foram necessárias intervenções e paradas, mas o trabalho prosseguiu. Nos ensaios pudemos 

discutir sobre a temática da exploração do trabalhador, o contexto de vida e morte nos 

canaviais e regiões de pobreza do país, relacionar isso com a realidade deles em contrapartida 

à vida de alguém que toma seu café da manhã em Ipanema adoçando com o açúcar que veio 

de algum lugar distante.  Como diz o poema de Gullar: 

O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema  

não foi produzido por mim  nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.  

 

Vejo-o puro e afável ao paladar, 

 Como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca.  

Mas este açúcar não foi feito por mim. 

 

Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono 

da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco  

ou no Estado do Rio e tampouco o fez o dono da usina.  

Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos  

Que não nascem por acaso no regaço do vale. 

 

Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, 



 

 
 

 457 

 Homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos  

 Plantaram e colheram a cana que viraria açúcar.  

Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura 

 Produziram este açúcar branco e puro  

Com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. (GULLAR, 2004.) 

 

A cena aconteceu no pátio da escola, apresentada aos professores em dia de reunião geral. 

Quatro estações de cenas foram montadas: uma com uma mesa de café da manhã de uma 

família rica adoçando o café; outra com um grupo de alunos no canavial recitando o trecho até 

a morte de um homem colhendo cana; outra com uma família de retirantes em busca de um 

local melhor de vida e a outra com um grupo de moradores de rua bebendo o fruto da cana, a 

cachaça. A plateia realizava o ciclo ouvindo cada trecho de cena e poema, mudando de 

estação ao sinal de uma sirene de fábrica (ou seria de escola?). Ao final duas alunas entravam 

no ciclo recitando todo o poema e distribuindo a rapadura para a plateia ao som de ―cio da 

terra‖.  

 O acontecimento cênico trouxe uma experiência de afetividade entre os professores 

realizadores do projeto com os alunos que resultou em respeito e em melhoria da atenção 

refletidas na sala de aula de Língua Portuguesa. A mim, que estou trabalhando na biblioteca 

nesse período trouxe uma aproximação com esses alunos, que passaram a frequentar o espaço 

e sempre cumprimentar me chamando pelo nome. Atitudes de respeito ao aluno, de 

provocação de suas possibilidades e de mostrar a eles que são jovens capazes de criar e 

produzir um trabalho bem elaborado desde que se dediquem a isso foram metas alcançadas 

dentro de um projeto artístico na escola.  

 Recolher a garapa doce e o açúcar que adoça o espaço amargo da sala de aula em que 

conviviam foi um trabalho produzido na comunhão entre a poesia e o teatro, a Literatura, a 

Música e a Arte da cena. A poesia mudando comportamentos, marcando a experiência de 

alunos que poderiam passar pela escola sem nenhum momento de ocupação de espaços de 

criação e expressão, mas que marcaram a vida dos educadores que buscaram algo 

significativo para o processo de ensino aprendizagem de jovens, que vai para além da poesia e 

do teatro, marca a experiência de vida de cada participante. 

 

Tecitura final dos encontros poéticos 



 

 
 

 458 

 A ocupação dos espaços escolares com trabalhos voltados para a arte, a cultura e a 

literatura é uma possibilidade de dar novas experiências a jovens que estão imersos em um 

mundo tecnológico e superficial, que não permite um momento de parada para entender as 

informações e buscar refletir sobre os acontecimentos. A escola não pode ser reprodutora 

dessa cultura de imediatismo, seja na arte ou nas relações interpessoais, ela precisa abrir 

espaços para que o aluno seja levado à reflexão e à conscientização da necessidade do estudo 

e da pesquisa para além da informação veloz e volátil que ele possui em suas mídias. A escola 

e seus educadores, antes de tudo, precisam sair do comodismo de acreditar que as novas 

gerações são assim e que não querem e não precisam de mudanças. É um trabalho árduo que 

exige tempo e disposição para professores que não são valorizados por isso, mas que podem 

se beneficiar e se satisfazerem com a busca de novas ideias e aplicações em suas atividades 

curriculares. 

 A Arte e a Poesia têm muito a contribuir com a ocupação dos espaços e a possibilidade 

de desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Em minha pesquisa desenvolvida 

dentro da escola pública de Araxá MG com o Ensino Médio estou construindo esse espaço de 

ocupação pela arte através da poesia. Entendo que as mudanças são lentas e o tempo desses 

alunos no Ensino Médio é curto, mas cada atividade, cada cena construída, poema lido e 

apresentação realizada é uma semente lançada nas mentes desses jovens e no caminho de 

educadores que estão nesse espaço de convivência.  

 Este trabalho apresenta alguns momentos vivenciados com alunos que muito 

acrescentaram à minha pesquisa, minhas ideias e minhas emoções como educador e artista. As 

oficinas com um grupo pequeno de alunos foram de muita qualidade e motivadoras de novas 

experiências. O prazer de ver um texto poético sendo lido e interpretado de forma criada e 

construída por esses alunos é de uma intensidade que ultrapassa os objetivos teóricos das 

leituras e pesquisas realizadas. A atenção dispensada quando apresento poemas teatralmente 

de forma inesperada na sala de aula me faz acreditar na possibilidade de uma pausa para ouvir 

e pensar que esses jovens ainda podem ter em meio a tanta informação veloz da atualidade. A 

adesão, mesmo que pequena, a um projeto teatral e poético demonstra que existe uma 

necessidade desses alunos de se expressar e de ocupar espaços de forma diferenciada da 

pseudoarte propagada pela mídia.  
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 A experiência de ter uma aula modificada pela escuta da música ―construção‖ porque 

foi além da atividade de improvisação corporal e vocal de uma cena passando para um debate 

sobre temas sociais, políticos e culturais demonstra a capacidade que um texto poético tem de 

despertar ideias e discussões que visam contribuir para o conhecimento do aluno e para que 

ele busque algo mais que somente decorar a história de um poema para responder questões de 

avaliações sobre o poeta e sua obra. 

 O desafio de criar uma encenação em cima de um texto poético de profundidade em 

uma turma de alunos sem motivação e disciplina para ouvir e até mesmo com dificuldade de 

ler fluentemente trouxe uma mudança de direção nos caminhos da pesquisa, pois a 

significância do trabalho para os alunos representou uma nova relação de afetividade e de 

mediação tanto da professora de Literatura e de outros professores em sala de aula, que fez 

com que esse trabalho passasse a ser mais foco de minha pesquisa prática dentro da escola e 

na minha escrita. 

 As transformações que a arte e a poesia produzem nas experiências de vida do ser 

humano não são objetos de medida, mas de vivência e de produção de memórias, sentidos, 

afetividades e de busca constante de criação e expressão. Buscar os encontros com poesias e 

poetas é tecer os laços que vão compor uma peça compacta e de grande valor para a 

construção de nosso cenário onde contracenamos com seres humanos que passam em nossa 

existência como educadores e artistas.  
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Resumo: O fantástico pode abranger tanto a literatura quanto o cinema. Isso porque suas 

amplas narrativas transgridem os limites da realidade e do universo racional, por meio de 

elementos profundamente subjetivos que, geralmente, são caracterizados como impossíveis, 

inexplicáveis e improváveis. Esse gênero literário apresenta vários desdobramentos, como, 

por exemplo, a fantasia, o maravilhoso, o terror e a ficção científica. No que diz respeito ao 

maravilhoso, destacamos Kinder-und Hausmärchen, trabalho de Jacob e Wilhelm Grimm 

que, em uma tradução livre em português, significa ―Contos para Crianças e Famílias‖. A 

princípio, a relevância da obra dos irmãos Grimm dá-se em razão da mesma representar uma 

importante contribuição para a cultura germânica de um modo geral, pois registra os 

resultados de uma ampla documentação folclórica e cultural. A publicação da primeira edição 

de Kinder-und Hausmärchen, em 1812, refere-se a uma coletânea de contos populares que 

estão permeados de valores religiosos de tradição judaico-cristã, folclóricos e culturais. Em 

1815, uma segunda edição da obra foi publicada, sendo que alguns contos foram adicionados, 

e outros excluídos. O mapeamento cultural realizado pelos irmãos Grimm resultou na 

publicação de diversos livros e artigos referentes ao tema, mas, até os dias atuais, a coletânea 

de contos é sua obra mais conhecida e estudada em diversos países, como no Brasil. O 

objetivo deste trabalho é demonstrar a importância dos contos dos irmãos Grimm dentro da 

literatura fantástica, em especial, no universo do maravilhoso, tendo em vista que o presente 

artigo está vinculado à pesquisa desenvolvida no Mestrado em Estudos da Linguagem da 

UFG – Regional Catalão. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Fantástica; Irmãos Grimm; Contos. 

 

A literatura fantástica configura-se como uma arte que vai além dos limites da 

realidade do mundo racional, para apresentar fenômenos e situações inexplicáveis, nos quais 

argumentos e fundamentações lógicas e coerentes não são relevantes. Segundo Gama-Khalil 

(2013, p. 30), a literatura fantástica não necessita de justificativas meta-empíricas, tendo em 

vista a amplitude que a fantasia pode apresentar para projetar enigmas indecifráveis que 

transcendem os limites daquilo que concebemos como real e tangível. 

Para Gama-Khalil (2013, p. 19), o processo de construção da narrativa dentro dos 

parâmetros da literatura fantástica é multidimensional e pode receber várias denominações. A 

palavra ―fantástico‖, analisada em um sentido mais abrangente, conforme explica Camarani 

(2013, p. 16), refere-se às criações imaginárias inexistentes no mundo real, diretamente 
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ligadas ao insólito e ao sobrenatural, e engloba diversas categorias literárias, como a ficção 

científica, o realismo mágico, o terror, o gótico, a fantasia e o maravilhoso. 

Para Marçal (2009, p. 3), a literatura fantástica possui diversos desdobramentos em 

razão de seu vasto campo de aplicação. E gêneros literários, como o maravilhoso, o estranho, 

o realismo maravilhoso e o fantástico (propriamente dito), apresentam tramas e personagens 

que se referem a um processo fenomenológico metaempírico. "Só o fantástico confere sempre 

uma extrema duplicidade à ocorrência meta-empírica" (FURTADO, 1980, p. 35). 

Nesse sentido, para Gama-Khalil (2013), 

 

Assim, uma grande dificuldade é a nomeação da literatura que faz brotar em 

seu enredo o insólito. Alguns estudos tentam organizar as diversas formas da 

narrativa fantástica e agrupá-las em ―gêneros‖. Nesse caso, dando ênfase às 

diferenças, demarcam territórios em que o fantástico ficará situado ao lado 

de gêneros vizinhos. Em outra linha de entendimento, teóricos procuram 

compreender essa literatura por uma visão que privilegia não somente a 

diferença, mas as similitudes e, nesse sentido, adotam a perspectiva do 

―modo‖ (GAMA-KHALIL, 2013, p. 19). 

 

O grande diferencial da literatura fantástica está na caracterização da ―hesitação 

experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, diante de um acontecimento 

aparentemente sobrenatural‖ (TODOROV, 1992, p. 31). Batista e García (2005, p. 109) 

também fundamentam seus estudos em Todorov (1992), ao afirmarem que a diferença entre o 

fantástico e outros estilos de narrativas estaria no fato de toda obra não realista poder ser 

considerada fantástica, tendo em vista que não há uma delimitação precisa do gênero. 

―Haveria, então, a ocorrência de vários Fantásticos e Neo-Fantásticos, dependendo da época e 

do grau de ambigüidade da história, oriundos de uma liberdade narrativa‖ (BATISTA; 

GARCIA, 2005, p. 109). 

As teorias de Todorov (1992) também serviram para fundamentar o pensamento de 

Gama-Khalil (2013, p. 20-21), segundo o qual existe uma relação de interdependência entre 

os gêneros fantástico, estranho e o maravilhoso. O fantástico seria o ponto de intersecção 

entre o estranho e o maravilhoso, porém, existem áreas comuns e distintas entre esses três 

importantes gêneros da literatura fantástica. 

No entendimento de Todorov (1992, p. 59-60), não é necessariamente uma atitude 

específica inerente aos acontecimentos descritos na narrativa que caracteriza o estilo literário 
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concebido como maravilhoso, mas o contexto geral no qual está inserida a trama como um 

todo.  

A naturalização do insólito é a característica mais importante do maravilhoso, 

conforme explicam Batista e García (2005, p. 110). Para os autores, o contexto sobrenatural 

inerente a seres e situação inexplicáveis não afeta diretamente os personagens, narrador e 

leitor, haja vista que, nesse universo, todas as situações são possíveis. 

Em relação ao maravilhoso, é conveniente ressaltar as considerações de Gama-Khalil 

(2013), que afirma que,  

 

Nas narrativas do maravilhoso, na visão de Todorov, os acontecimentos 

sobrenaturais encontram-se naturalizados no mundo diegético e por isso não 

suscitam hesitação nas personagens e nos leitores; logo, essas narrativas, 

para Todorov, apartam-se do gênero fantástico. Os contos de fadas são um 

exemplo do gênero maravilhoso, porque neles varas de condão, lobos que 

falam, botas mágicas são naturais àquele mundo ficcional (GAMA-

KHALIL, 2013, p. 21). 

 

A tradição oral é uma das características do conto maravilhoso, posto que esse gênero 

literário abrange outros, como os contos populares e os contos de fada. Para Franco e Oliveira 

(2014, p. 465), "A longevidade de uma narrativa maravilhosa envolve um público leitor cujos 

círculos etário, social e local são diversificados". 

Conforme explica Brandão (1995, p. 52), é fundamental notar que as narrativas orais 

que são repassadas de geração a geração estão inerentes à cultura popular espontânea, nas 

quais o anonimato da autoria predomina fortemente. O autor ainda destaca a chamada 

literatura folclórica, também conhecida como literatura popular, que se subdivide em 

literatura oral, literatura popular e literatura tradicional. 

Segundo Brandão (1995, p. 52-56), a expressão literatura oral foi utilizada pela 

primeira vez em 1881, por Paul Sébillot, em sua obra Le Floklore, em razão da transmissão 

verbal ser sua característica principal, além do anonimato da autoria. A literatura popular pode 

ser transmitida tanto oralmente, quanto de forma escrita, podendo ser sua autoria conhecida 

ou não. Já a literatura tradicional é aquela expressa pela escrita, tendo chegado ao Brasil 

através dos colonizadores ibéricos. 

Existe uma concepção bem definida das narrativas que são identificadas como conto 

de fadas, bem como o público para o qual essas produções literárias são destinadas. 
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Entretanto, conforme explica Rocha (2011, p. 132), essas histórias populares e folclóricas, a 

princípio, não têm ligação direta com crianças. É no século XVIII ―[...] que as narrativas do 

fantástico-maravilhoso surgem e têm os filólogos Jacob e Wilhelm Grimm como adeptos‖ 

(ROSA, 2009, p. 36). 

De acordo com Jolles (1976, p. 181), a utilização da terminologia conto para se referir 

a uma determinada forma literária esteve limitada, por muito tempo, em razão dos diversos 

desdobramentos em que esse gênero literário podia ser enquadrado. Segundo o autor, foi 

justamente a publicação de Kinder-und Hausmärchen, em 1812, pelos irmãos Grimm, que 

estruturou estilo de narrativa como uma legítima forma literária. 

 

Porém, modificações ainda mais explícitas foram realizadas. Muitos 

elementos de violência e crueldade foram extirpados para evitar choques 

(embora vários exemplos ainda tenham sido preservados na versão final da 

antologia), diferentes versões de um mesmo conto foram fundidas e 

expressões consideradas tradicionais dos contos de fadas foram 

deliberadamente inseridas, como ―era uma vez‖ ou ―e viveram felizes para 

sempre‖ (BURKE, 2010, p. 45). Entre 1812 e 1822, o principal trabalho dos 

dois pesquisadores foi a modificação deliberada de elementos cuja 

permanência não era ―indicada‖ e a inserção de fórmulas prontas que não 

eram utilizadas pelos camponeses de uma forma geral. Tais apontamentos 

deslegitimam a ideia de que os contos seriam publicados exatamente como 

lhes chegavam às mãos (ROCHA, 2012, p. 137-138). 

 

Em um primeiro momento, destacamos o título da obra em questão, que em uma 

tradução livre significa ―Contos para Crianças e Famílias‖. Zipes (2014, p. 5) explica a 

importância de se entender a relação do título com o corpus literário da coletânea em questão. 

Segundo o autor, a palavra Feenmärchen, em alemão, diz respeito aos chamados ―contos de 

fadas‖ em um sentido estrito, tendo em vista que os irmãos Grimm nunca se utilizaram dessa 

expressão para se referirem às suas narrativas. 

Desse modo, nas palavras de Jolles (1976),  

 

[...] Desde o século XVIII que se conheciam, efetivamente, os Feenmärchen 

(Contos de Fadas), os Zauber-und Geistermärchen (Contos de Magia e 

Fantasmagoria), Märchen und Erzählungenfur Kinder-und Nichtkinder 

(Contos e Narrativas para Pequenos e Grandes), Sagen, Märchen und 

Anekdoten (Histórias, Contos e Anedotas) [...] (JOLLES, 1976, p. 181). 
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Zipes (2014, p. 5) afirma que coletânea dos Grimm reúne contos maravilhosos, em 

sentido amplo;lendas pagãs e religiosas, a partir de uma tradição judaico-cristã; anedotas; 

fábulas; contos mágicos (Zaubermärchen); e mitos, destinados a um público infantil e adulto. 

A palavra Märchen é analisada com exímio cuidado por Jolles (1976), em razão da 

amplitude de seu significado, que consegue ir além das fronteiras da língua alemã. 

 

O importante na palavra Märchen não é o seu sentido etimológico, que se 

encontra no alto-alemão mâri (lenda, fábula) ou no gótico mêrs (conhecido, 

célebre); tampouco é o fato de Märchen ser um diminutivo depreciativo de 

Märe (narrativa, tradição) e designar, pois, uma história curta, até um 

simples boato que se propaga sem que se saiba se é exato ou verídico. O que 

nos interessa é uma forma que tem nomes diferentes segundo as línguas, mas 

que todos concordam em atribuir à coletânea de Grimm a sua expressão 

essencial (JOLLES, 1976, p. 182). 

 

A terminologia Märchen tem sido objeto de diversos estudos focados em fundamentar 

o significado que a coletânea de contos dos irmãos Grimm, Kinder-und Hausmärchen, 

conseguiu lhe atribuir.  

Mazzari (2012, p. 12) ressalta que a classificação de gênero que a teoria literária 

atribuiu às narrativas dos irmãos Grimm não possui uma correspondência exata e precisa na 

grande maioria dos idiomas que recepcionaram os contos como parte de sua cultura. A 

palavra Märchen é um substantivo neutro que significava ―notícia‖, ―mensagem‖ ou ―relato‖, 

e estaria inerente aos acontecimentos notáveis e surpreendentes, seguindo a norma culta do 

chamado médio-alto-alemão que vigorou entre 1050 e 1350. Nesse sentido, segundo o autor, 

 

[...] Märchen se traduz geralmente por formas compostas – fairy tales 

(inglês), contes de fées (francês), cuento de hadas (espanhol), fiabapopolare 

(italiano) – ou então por termos que não guardam nenhuma relação com a 

etimologia do original alemão, como sprookje (holandês), eventyr 

(dinamarquês), skazka (russo). Em português temos ―contos de fada‖, 

―contos da carochinha‖ ou ainda ―contos maravilhosos‖, sendo que esta 

última possibilidade talvez seja a mais apropriada, pois se as histórias 

designadas por Märchen poucas vezes apresentam fadas ou carochas, não 

podem prescindir jamais da dimensão do ―maravilhoso‖ (MAZZARI, 2012, 

p. 12). 

 

De acordo com Brandão (1995, p. 72-73), é interessante distinguir o mito (Mithus) e 

os contos populares (Märchen). Tomando por base o aparato teórico mitográfico, os mitos são 

definidos como narrativas explicativas de fenômenos naturais; Märchen, por sua vez, não se 
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limita unicamente a explicações educativas, informativas ou ilustrativas, mas se tratam de 

histórias permeadas de valores religiosos, filosóficos, alegóricos e moralizantes. 

Em relação ao sentido do título da coletânea dos irmãos Grimm, destaca-se as palavras 

de Mazzari (2012), 

 

A coleção dos irmãos Grimm ostenta, no entanto, um título mais longo, 

Kinder-und Hausmärchen, o qual pode ser traduzido por ―contos 

maravilhosos infantis e domésticos‖. O porquê dessa formulação é 

explicitado por Wilhelm Grimm, num ensaio de 1819 (―Sobre a essência do 

conto maravilhoso‖), nos seguintes termos: ―Contos maravilhosos infantis 

são narrados para que em sua luz suave e pura os primeiros pensamentos, as 

primeiras forças do coração despertem e vicejem; uma vez, porém que sua 

singela poesia, sua íntima verdade pode alegrar e instruir todo e qualquer ser 

humano e, ainda, uma vez que eles permanecem e são transmitidos adiante 

no círculo familiar, eles também são chamados de contos maravilhosos e 

domésticos‖. Mas se estas palavras de Wilhelm Grimm representam uma 

explanação isolada, que pouca consequência teve para a história do gênero, à 

própria coletânea coube o grande mérito de consolidar efetivamente no 

espaço lingüístico alemão o conceito, até então pouco valorizado, de 

Märchen. Nesse processo, o conceito se associou de maneira tão inextricável 

ao nome Grimm que, já em pleno século XX (MAZZARI, 2012, p. 11-12). 

 

A característica primordial dos contos é ilustrar a luta do bem contra o mal, sendo que, 

no fim, o bem sempre prevalece. Segundo Estés (2005, p. 14), desde o princípio dos tempos, 

os contos são utilizados como importantes instrumentos de transmissão de valores sociais, 

morais e religiosos. Nas palavras da autora, 

 

O Conto indica que, se alguém tenta se apoderar de tudo que vê ou imagina, 

talvez não chegue a tirar proveito de nada. A ideia antiquíssima de que as 

paixões e os apetites possam aprisionar a alma de modos excepcionalmente 

prejudiciais enfatiza que a cobiça é a ausência de uma avaliação correta das 

próprias necessidades (ESTÉS, 2005, p. 14).  

 

Conforme explica Canton (2009, p. 9), a expressão contos de fadas diz respeito aos 

textos literários publicados a partir do século XVIII, e não necessariamente às narrativas orais 

de tradição popular, apesar do ponto de origem em comum com os contos de magia, que 

também eram transmitidos pela comunicação verbal. ―A rigor, quando as histórias que 

conhecemos hoje, classicamente, como contos de fadas foram publicadas, eram histórias 

coletadas do folclore, da sabedoria popular, não tendo nenhuma ligação direta com crianças‖ 

(ROCHA, 2011, p. 132). 
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A realização de um breve recorte histórico é importante para ressaltar a delimitação do 

conceito tradicional de literatura fantástica e de seus desdobramentos. Nesse sentido, nas 

palavras de Camarani (2013), 

 

[...] Embora o século XVIII, conhecido como o século das Luzes pelo vigor 

do espírito filosófico e científico, pareça bastante distante do irracional, é 

justamente nessa época que o ocultismo reaparece com intensidade. A crença 

na magia é bastante difundida, tanto entre o povo, quanto nas classes mais 

cultivadas, de um lado com a procura de filtros mágicos e da vidência das 

cartomantes, de outro pela proliferação de seitas e confrarias mais ou menos 

secretas. Durante todo esse período há, então, a coexistência da razão e da 

sensibilidade, da paixão pela análise intelectual e da curiosidade pelo 

estranho e pelo sobrenatural (CAMARANI, 2013, p. 17). 

 

O trabalho dos irmãos Grimm consistiu-se basicamente em uma coleta para registro e 

preservação de manifestações culturais, folclóricas e religiosas de textos literários, 

documentos históricos, canções populares e narrativas, em um sentido amplo, de tradição oral 

dos povos de origem germânica. Quando se estuda o legado dos irmãos Grimm, é sempre 

conveniente ressaltar que os mesmos nunca buscaram estudar a origem precisa do corpus de 

suas pesquisas, mas como os fluxos e manifestações culturais estavam expressos de forma 

dispersa até a realização do trabalho de coleta e registro. 

 

É bem verdade que o grau de fidelidade dos Grimm hoje pode nos parecer 

questionável, uma vez que eles promoveram alterações como: substituição 

do discurso indireto pelo direto; diminuição de orações subordinadas; 

ampliação de descrições; tradução para o Hochdeutsch, etc. A despeito disso, 

é preciso enfatizar que, ao contrário de seus antecessores (dentre os quais 

Giambattista Basile na Itália, Charles Perrault e Mme. d‘Aulnoy na França, 

Johann Karl August Musäus na Alemanha), os Grimm não introduziram em 

sua antologia nenhuma criação própria, ou seja, nenhum conto por eles 

inventado, nenhum episódio inédito, nenhum novo personagem 

(VOLOBUEF, 2007, p. 2). 

 

Conforme explica Jolles (1976, p. 182), a publicação de Kinder-und Hausmärchen, em 

1812, possui alguns pontos de intersecção com o trabalho de Arnin e Brentano, Des Knaben 

Wunderhorn
78

, tendo em vista o recolhimento do lirismo e da música dos povos germânicos. 

O autor destaca que os irmãos Grimm concentraram-se na redação de narrativas populares. 

 

                                                           
78

 Em uma tradução livre para o português significa ―A trompa mágica do menino‖. 
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No caso específico da literatura alemã, as criações veiculadas pela 

transmissão oral começaram a despertar interesse no séc. XVIII com Herder 

e o movimento préromântico Sturm und Drang (RÖLLEKE, 1999, p. 1151). 

Herder reuniu em sua antologia Volkslieder (ou Canções populares, 

1878/79) canções antigas, provenientes do folclore, mas também poesias 

contemporâneas (de Goethe, Matthias Claudius e dele mesmo). Para isso, 

buscou material em antigos manuscritos (como o Ludwigslied, do séc. IX) e 

aproveitou anotações recentes (como é o caso das canções que Goethe reuniu 

na região de Sesenheim2, em 1771) (VOLOBUEF, 2007, p. 1-2). 

 

No que diz respeito a esse universo literário, conforme foi mencionado anteriormente, 

a publicação da coletânea Kinder-und Hausmärchen destaca-se pela complexidade dos 

contos, que não foram assinados originalmente pelos irmãos Grimm, fato esse que não os 

isenta de terem certo grau de autoria dentro das narrativas. 

 

Enquanto bibliotecários e filólogos, os Grimm nortearam-se pela busca do 

saber no que se refere às raízes da língua alemã, dos mitos e lendas 

remanescentes do passado, das narrativas e histórias permeadas do espírito e 

identidade nacionais – aspecto que merece ser ressaltado em vista das 

invasões napoleônicas e da derrota da Alemanha pelo exército francês em 

1806 (VOLOBUEF, 2007, p. 3). 

 

A literatura fantástica abarca narrativas que têm como característica basilar a 

transgressão das lógicas racionais do mundo real, sem se preocupar em oferecer explicações 

possíveis. O maravilhoso aparece como um importante desdobramento desse amplo gênero 

literário, no qual o trabalho de Jacob e Wilhelm Grimm, Kinder-und Hausmärchen, aparece 

nesse panorama figurando com uma importância singular, visto que o conceito de contos 

maravilhosos foi definido a partir de sua coletânea. 

Na primeira metade do século XIX, os irmãos Grimm realizaram uma profunda 

pesquisa dentro do território que hoje constitui a Alemanha, na qual buscaram resgatar valores 

e tradições culturais que representassem a identidade cultural dos povos germânicos. Até os 

dias atuais, o trabalho dos Grimm é considerado de extrema importância por diversas razões 

das quais podemos citar as técnicas metodológicas de coleta e análises de dados, e as 

publicações de artigos e livros, dentre os quais destacamos a coletânea de contos que ajudou a 

estruturar a definição dos contos de fadas e as narrativas maravilhosas de uma maneira geral 

dentro da literatura. 
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Resumo: O presente artigo, tomando como objeto de análise o aplicativo Instagram, discute 

questões relacionadas aos processos de desterritorialização, reterritorialização coleção e 

descoleção, conforme García Canclini (2015[1997]). Além desses conceitos de García 

Canclini (2015[1997]), trazemos também as reflexões de Miskolci (2006) sobre o imaginário 

de corpos como o conhecemos hoje, de Lacan (1998[1949]) sobre o Estádio do Espelho e de 
Le Goff (1998) sobre as diversas rupturas urbanas vividas na contemporaneidade. 

Observamos em nossas análises como se apresentam as novas coleções de corpos divulgadas 

por meio do aplicativo, mais especificamente aquelas publicadas nos IG de três internautas 

tidos como ―celebridades‖ na rede. Em seus IG, as musas e galãs do Instagram, muito além de 

compartilhar dicas e frases de incentivo aos seus seguidores, que de alguma forma não 

correspondem ao padrão estético contemporâneo, bombardeiam-nos com propagandas 

disfarçadas e sem aviso prévio. Em busca de um corpo semelhante, os internautas passam a 

comprar os mesmos suplementos, roupas e serviços que os perfis analisados compartilham. 

Há uma concretização da necessidade de exposição, potencializada por uma carência afetiva e 

econômica. Concluímos que no aplicativo investigado vendem-se ideologias de corpos 

perfeitos, de estilos de vida, de viagens, de vestuários, para citar apenas algumas, pois não é 

mais suficiente compartilhar o ―modo de vida‖, é preciso vendê-lo, comercializá-lo e, em 

contrapartida, consumi-lo.  

PALAVRAS-CHAVE: Instagram, desterritorialização, descoleção. 

 

Introdução 

As mudanças sociais e econômicas que estão ocorrendo no país nos últimos tempos 

influenciam diretamente a relação entre as pessoas e o acesso às Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação – NTIC. Essas mudanças ocorrem porque atravessamos um 

período de crescimento econômico e social que ocasiona uma expansão nos meios 

tecnológicos, incentivando a criação de novas tecnologias e ampliação do acesso a elas. 

Com a expansão das NTIC e o acesso à internet, atenuam-se as disparidades entre as 

classes sociais, o que possibilita o contato entre classes econômico e culturalmente diversas, 
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criando-se assim um processo múltiplo de trocas culturais, marcado pelo hibridismo das 

práticas cotidianas.  

Nessa perspectiva de avanços tecnológicos, os tempos  contemporâneos possibilitam o 

hibridismo intercultural, que é a combinação de diferentes culturas constituídas em práticas 

sociais. Para entender como esse processo torna-se possível, é necessário compreender os 

apectos fundamentais de desterritorialização, reterritorialização, coleção e descoleção. 

Segundo García Canclini (2015[1997]), desterritorialização é o fim da correlação entre espaço 

geográfico e práticas culturais. Os vários meios de compartilhamento e interação extrapolam 

os limites geográficos, se desterritorializam e se reterritorializam simultaneamente, pois, uma 

vez que o crescimento tecnológico retira a perspectiva da pertença, as práticas culturais estão 

imersas em algo maior, a globalização. Outro conceito importante é o de descoleção, que, 

segundo García Canclini (2015[1997]), é a cisão das coleções postas, arranjadas nos sistemas 

culturais. Esse é um conceito chave para entendermos os padrões estéticos impostos ao longo 

da história, e, mais especificadamente, na contemporaneidade.  

Os conceitos de belo modificam-se no decorrer das décadas e a forma como as pessoas 

lidam com seus corpos está diretamente ligada a esses conceitos. Uma vez que o corpo sofre 

mudanças consideráveis no decorrer da história, esse vem modificando-se de acordo com os 

padrões de beleza impostos por cada período e sociedade. Na atualidade, o modelo de corpo 

desejado sofre influências das inúmeras publicações realizadas nos meios tecnológicos (por 

meio de aplicativos, redes sociais etc.) aos quais temos acesso.  

Alguns estudos lacanianos nos mostram que é necessária uma apreensão imaginária da 

questão corporal, pois, conforme Lacan (1998[1949]), ao explicitar sobre a teoria do estádio 

de espelho, a criança constrói a diferenciação entre seu corpo e o mundo exterior ao se 

confrontar com a sua própria  imagem, o que lhe possibilita entender o que é e não é seu. 

Lacan (1998[1949]) mostra o lugar do corpo ao evidenciar que a apreensão imaginária 

antecede a apropriação fisiológica do corpo, uma vez que, embora as funções motoras ainda 

não estejam coordenadas, o bebê já se constitui enquanto sujeito.  

É por intermédio do olhar que se constrói a imagem de si, criada a partir do ato de 

observar a si próprio no espelho, de olhar para o outro, do olhar do outro. Toda imagem é por 

si mesma enganosa, ilusória. Tanto a nossa percepção de nós mesmos – nossa imagem – 
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como nossa visão do mundo refletem nosso ponto de vista, nossa narrativa, nosso estar no 

mundo.  

Neste trabalho, optamos por observar como se apresentam as novas coleções de corpos 

divulgadas por meio do aplicativo Instagram, plataforma digital de compartilhamento de 

imagens e vídeos, lançado em 6 de Outubro de 2010, na loja da Apple, com grande 

repercussão mundial. Entendendo o Instagram como um local de produção de linguagens, de 

quebra das coleções postas e criação de novas coleções, novos corpos e novas formas de uso, 

analisaremos os IG (forma abreviada de Instagram utilizada pelos internautas) de Juju 

Salimeni, Lala Trusssardi Rudge e Cleydson Sobral.  

 

Pressupostos Teóricos  

As transformações culturais e o crescimento urbano, próprios do período histórico 

atual, são primordiais, especialmente se pensadas com relação ao avanço e à disseminação das 

novas tecnologias. Com a violência e a falta de políticas públicas de segurança, as pessoas se 

veem aprisionadas em suas próprias casas, pois não se sentem tão seguras em outros espaços. 

Nessa reclusão, elas encontram, por meio das tecnologias, novas possibilidades de 

comunicação, informação e conexão, criam novas formas de compartilhamentos sociais, que 

extrapolam os limites geográficos, gerando um processo de desterritorialização e 

reterritorialização (GARCÍA CANCLINI, 2015[1997]). Isso ocorre porque já não há 

sentimento de pertencimento àquele território geográfico, pois a conexão é global. Além 

disso, o investimento na produção e alastramento das NTIC popularizaram os aparelhos que 

possibilitam novas conexões. Como resultado, pessoas dos mais diversos contextos têm 

acesso aos equipamentos e às tecnologias e são inseridas nas práticas sociais cotidianas, 

gerando diferentes apropriações. As pessoas estão (re)criando signos identitários, ou seja, as 

apropriações transformam os indivíduos de forma singular, principalmente porque o uso 

dessas tecnologias é diferenciado nos mais diversos grupos.  

Na análise realizada neste artigo, o conceito de corpo foi entendido como uma coleção 

que sofreu grandes mudanças com as novas formas de expressão e comunicação, pois ―a 

agonia das coleções é o sintoma mais claro de como se desvanecem as classificações que 

distinguiam o culto do popular e ambos do massivo‖ (GARCÍA CANCLINI, 2015[1997], p. 

96). 



 

 
 

 474 

 As coleções de corpos tinham-no como constituição do próprio eu, mas passaram por 

um processo de descoleção e constituição de novas coleções, nesse caso para uma coleção 

mais rígida, em que o corpo torna-se objeto. A beleza e a saúde tornam-se então 

condicionadas a uma alimentação restrita, exercícios físicos intensos e roupas pré-

determinadas. Essa nova concepção de corpo remete a uma reorganização dos vínculos entre 

grupos e sistemas simbólicos, e essa descoleção não representa apenas um grupo. Embora 

essa nova concepção tenha surgido em estratos sociais mais favorecidos, já não é possível 

vincular rigidamente as classes sociais com os estratos culturais, pois esses novos padrões de 

corpos também são coleções para as classes menos abastadas.  

Seguindo o movimento de refletir sobre as novas formas de corpo, e sobre como o 

Instagram é o sinônimo desses novos corpos, voltemos um pouco na história para tentar 

entender como eram esses corpos e o que mudou.  

Miskolci (2006) vai nos dizer que os corpos, como os conhecemos hoje, tiveram sua 

origem filosófica na década de 1980, com a denominação da ―Geração Saúde‖. Porém, o autor 

aponta que essa nova forma de lidar com os corpos ocorrera primeiramente nas classes altas e 

médias. A partir do conceito de desterritorialização, avançamos essa análise observando que 

no decorrer dos anos esse processo de valorização do corpo começou a chegar também às 

classes mais baixas. 

Caminhamos um pouco mais no tempo e vimos que a mídia reinventa o conceito de 

beleza periodicamente. Os corpos deixam de pertencer à geração saúde e passam a entrar na 

lógica da beleza importada, do belo construído nas passarelas, ainda assim esse corpo remete 

ao corpo magro, ao corpo que dá forma às roupas (MISKOLCI, 2006). 

Atualmente, os corpos são diferentes, e o local prioritário desses novos corpos pode 

também ser o Instagram, espaço onde se reinventam o corpo e o seu uso, onde criam-se novas 

coleções. 

Neste trabalho, apropriamo-nos do conceito de Estádio do Espelho (LACAN, 

1998[1949]) para entender como as coleções de corpos e imagens divulgadas no Instagram 

influenciam na constituição e no estilo de vida dos usuários.  

Lacan, partindo dos trabalhos de Henri Wallon, de 1931, sobre ―Prova do espelho e a 

noção do próprio corpo‖, teorizou sobre a constituição do eu a partir da identificação com a 

imagem do outro. Nesses estudos, denominados Estádio do Espelho, o autor determinou que a 
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imagem tem papel fundamental na constituição do eu e na matriz simbólica do sujeito, além 

disso, definiu a identificação como ―a transformação produzida no sujeito quando assume 

uma imagem‖ (LACAN, 1998[1949], p. 57). 

Inicialmente, na estruturação do sujeito, a criança não tem a dimensão exata de seu 

corpo por sua prematuridade neurofisiológica. Dessa forma, a imagem do próprio corpo 

refletida no espelho, que é tida ainda como imagem do outro, é que apresenta o corpo como 

uma unidade. Esse ―novo‖ corpo, não fragmentado, gera euforia na criança, que busca no 

adulto a confirmação do que vê no espelho. Essa imagem passa a ser seu ideal. Para definir o 

Estádio do Espelho, Lacan diz que: 

Basta compreender o Estádio do Espelho como uma identificação, no sentido 

pleno que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida 

no sujeito quando ele assume uma imagem [...]. A assunção jubilatória de 

sua imagem especular, por esse ser ainda mergulhado na impotência motora 

e na dependência da amamentação que é o filhote do homem no estágio de 

infância, parecer-nos-á, pois, manifestar, numa situação exemplar, a matriz 

simbólica em que o eu [je] se precipita numa forma primordial, antes de se 

objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem 

lhe restitua, no universal, sua função de sujeito [...] (LACAN, 1998[1949], p. 

97). 

 

Adiante, ele continua a definição afirmando que, 

 

[...] o Estádio do Espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 

insuficiência para a antecipação - e que fabrica para o sujeito, apanhado no 

engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 

imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 

chamaremos de ortopédica - e para a armadura enfim assumida de uma 

identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 

desenvolvimento mental (LACAN, 1998[1949], p. 101). 

 

Para além do desenvolvimento infantil, a experiência do espelho atravessa toda a vida 

do sujeito, representando a relação libidinal essencial com a imagem, demonstrando o aspecto 

de conflito existente na relação dual. Trata-se da relação consigo e com o outro, de um corpo 

virtual (corpo-imagem) que é marcado pelo significante (corpo-fala) e habitado pela libido 

(corpo-gozo), e, dessa forma, é necessário um olhar distinto do da medicina, pois o Estádio do 

Espelho estabelece uma relação do organismo com sua realidade. 

 

Apresentação e análise   
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Vivemos atualmente em uma sociedade mediada pelos meios digitais, na qual a 

internet, a cibercultura, fazem parte do cotidiano dos sujeitos e medeiam em certo aspecto as 

relações estabelecidas socialmente. As formas de expressão modificaram-se, a linguagem teve 

de buscar formas outras para se adequar a esse processo. Logo foram criados espaços que 

conseguissem se adequar às características contemporâneas dos sujeitos, o imediatismo 

relacional, a falta de tempo para ler, ver, decodificar. 

Nesse fluxo de surgimento de novas tecnologias, é criado o aplicativo Instagram, 

plataforma digital de compartilhamento de imagens e vídeos, que começou a ser pensado em 

março de 2010 pela empresa Burbn. A proposta da empresa era produzir um aplicativo que 

ligasse o serviço de check-in com a fotografia. Devido a fatores adversos, a proposta do 

aplicativo foi repensada e, em 6 de Outubro de 2010, passou a ser disponibilizado na loja da 

Apple, e teve um recorde de aplicativo mais baixado em vinte e quatro horas. 

Atualmente, o Instagram está disponível para praticamente todos os sistemas 

operacionais de smartphones, com exceção de alguns modelos que utilizam Windows Phone 

em versões mais antigas. Contudo, neste trabalho trabalharemos com a noção conceitual de 

Instagram enquanto ambiente digital multissemiótico a partir da perspectiva de que esse 

espaço é também e, sobretudo, um espaço de linguagem, visto que as produções ali realizadas, 

além de conterem textos, também hibridizam imagens e vídeos. 

Segundo Bakhtin (1997), toda vez que um indivíduo usa a linguagem para se 

comunicar, conscientemente ou não, esse enunciado é algum tipo de texto. É a partir dessa 

assertiva que tomamos as imagens veiculadas no aplicativo Instagram enquanto enunciados, 

que possibilitam a hibridação das mais variadas formas de linguagem.  

É por meio da concepção de imagem como linguagem, e consequentemente como 

produtora de multiletramento (ROJO, 2012), que nos atentamos ao imaginário de corpo 

veiculado no aplicativo, buscando analisar como ocorre a sua concepção na perspectiva atual, 

visto que esse corpo é diferente daqueles valorizados em décadas passadas. 

Comecemos por analisar o IG de Juliana Salimeni dos Santos Correa, @jujusalimeni,  

modelo e apresentadora de televisão. O motivo de termos escolhido seu perfil para análise 

deve-se ao fato de percebermos que ela é um modelo concreto da nova concepção de corpo. 

Um corpo malhado que assume uma função de objeto na perspectiva da apresentação de si. 

Seu perfil é repleto de fotos do seu corpo e algumas roupas de sua marca fitness.  
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     Fonte: https://instagram.com/jujusalimeni/ 

 

Ela possui cerca de um milhão e quinhentos mil seguidores e quatro mil duzentos e 

trinta publicações
79

. Cada uma dessas postagens alcançam milhares de curtidas, além de 

diversos comentários. São comuns postagens em que Salimeni está malhando, e, além de 

fotos, são divulgados vídeos com as séries de exercícios que estava fazendo quando registrou 

a imagem. É possível observar, por meio dos comentários que os seguidores fazem nas 

postagens, que o seu corpo se constitui como modelo, uma coleção contemporânea (GARCÍA 

CANCLINI, 2015 [1997]) do que é belo e esteticamente aprovado socialmente. Os sujeitos 

que a acompanham não somente legitimam a concepção de corpo apresentado, mas também 

desejam esse corpo, visto que ali se concretiza e modela o que é belo e cobiçado. 

Observemos alguns comentários postados por seguidores: 
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Fonte: https://instagram.com/jujusalimeni/  

 

Os comentários ―Cabelo maravilhoso‖, ―Uhuuuuu linda de todo jeito‖, ―isso aí me 

inspiro em vc tds os dias‖, dentre outros, evidenciam grande admiração pela modelo, e como 

seu corpo e modo de vida inspiram essas pessoas. 

Outro perfil que se destaca no aplicativo é o de Maria Imaculada Da Penha Trussardi 

Rudge, @lalatrusssardirudge, uma socialite e blogueira de moda, mais conhecida como Lalá 

Rudge que, além de consumidora, é também uma divulgadora de informações sobre moda. 

Ela possui aproximadamente quinhentos e oitenta e seis mil seguidores e já realizou cinco mil 

e cinquenta e uma publicações
80

, curtidas milhares de vezes pelos internautas, que também 

fazem diversos comentários em suas fotos. 
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         Fonte: https://instagram.com/lalatrussardirudge/ 

 

 

       Fonte: https://instagram.com/lalatrussardirudge/ 

 

Suas postagens mais frequentes mostram a roupa escolhida por ela naquele dia ou 

https://instagram.com/lalatrussardirudge/
https://instagram.com/lalatrussardirudge/
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noite, nesses casos, ela indica a grife que produziu as peças. Nos comentários, os internautas 

perguntam onde comprar os bens de consumo que ela usa e a elogiam. Além disso, é comum 

encontrar comentários de internautas que pretendem divulgar sua própria marca, bazar, 

serviços, dentre outros; como o da @manumiloski, que, ao dizer, ―Segue Sdv todos!!‖, 

demonstra que as pessoas, além de legitimarem, esperam também ser legitimadas. 

O perfil dela entra em nossa análise para pensarmos o conceito de desterritorialização, 

conforme García Canclini (2015[1997]), observando que, se antes um corpo era adornado por 

acessórios e roupas, atualmente o corpo se torna objeto e consequentemente existe 

posteriormente à roupa. Rudge replica e cria o conceito de um novo corpo, pois, além de se 

adequar aos novos padrões das novas coleções estéticas, legitima um modelo de corpo e 

vestuário que são específicos para um padrão único, o corpo contemporâneo, malhado e cada 

vez mais musculoso. Com esse imaginário de perfeição, os sujeitos são interpelados a criar 

suas próprias coleções, a partir das coleções apresentadas pelo IG seguido, como bem defini 

García Canclini (2015[1997]): 

 

Agora essas coleções renovam sua composição e sua hierarquia com 

as modas, entrecruzam-se o tempo todo, e, ainda por cima, cada 

usuário pode fazer a sua própria coleção. As tecnologias de 

reprodução permitem a cada um montar em sua casa um repertório de 

discos e fitas que combinam o culto com o popular [...] Proliferam-se, 

além disso, os dispositivos de reprodução que não podemos definir 

como cultos ou populares. Neles se perdem as coleções, 

desestruturam-se as imagens e os contextos, as referências semânticas 

e históricas que amarravam seus sentidos (GARCÍA CANCLINI, 

2015[1997], p. 304). 
 

 E são exatamente esses fatos que observamos no IG @lalatrusssardirudge, em que 

conceitos de moda, estética corporal, aquisição de bens materiais, dentre outros aspectos, são 

perseguidos pelos internautas, desconsiderando, muitas vezes, questões econômicas e sociais 

que viabilizam tanto a aquisição dos bens de consumo divulgados quanto o padrão corporal 

hipervalorizado pela mídia e replicado pela socialite. 

Em se tratando do universo masculino, Cleydson Sobral pode ser tomado como sujeito 

inserido nesse novo ethos, especialmente por ser nutricionista, especializado em Nutrição 

Esportiva, cujo IG é @cleydsonsobral.  

 O perfil de Cleydson nos apresenta não somente a nova concepção de corpo como 
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modelo, mas também as ―formas‖ para alcançá-lo. Seu perfil divulga dicas para o alcance 

desse corpo e em tese publica informações para aqueles que querem alcançar o novo modelo 

estético de beleza e perfeição corporal. Além disso, ao legitimar a ideia do corpo perfeito e 

usar a nutrição como estratégia para divulgação desse novo conceito estético, culpabiliza seus 

seguidores por não alcançarem esse padrão esperado e cultuado.  

 

 

    Fonte: https://instagram.com/cleydsonsobral/ 

 

O nutricionista publiciza a ideia de que é necessário realizar uma alimentação correta 

para o alcance do corpo perfeito, porém, ali só são dadas sugestões e, caso o sujeito não 

consiga, a culpa é da sua própria falta de esforço. Consideramos perversa essa concepção, 

pois cria-se com esse tipo de postagem a necessidade de realização de novas  coleções.  Esses 

novos corpos existem, porém eles não são para todos, e isso não diz respeito ao esforço e 

dedicação ou falta deles. Os comentários, com frequência, contêm dúvidas e elogios dos 

seguidores. O nutricionista responde, porém, de forma evasiva a essas tentativas de consulta 

virtuais. 

Em todos os perfis investigados é perceptível a preocupação e zelo com o próprio 

https://instagram.com/cleydsonsobral/
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corpo, além da tentativa de auxílio às pessoas que acompanham as páginas. Na outra via, 

essas pessoas podem interagir com o material compartilhado, quando curtem ou comentam. 

Essa forma de interação e avaliação que ocorre no Instagram está vinculada à nova concepção 

de corpo, pós-geração saúde. Aliados, esses aspectos transformam esses corpos em uma nova 

coleção, pois a concepção de corpo foi alterada e reestabelecida de acordo com esse novo 

ethos que rege os grupos de usuários do Instagram. 

Essa nova coleção traz um corpo público, que é constantemente exposto e avaliado, 

pela própria pessoa e por quem vê aquela imagem ou vídeo. Sobre esse corpo, qualquer um 

pode opinar, e esses comentários influenciam a relação daquele sujeito consigo próprio. Desse 

modo, são constituídos novos padrões estéticos. Padrões esses cada vez mais rigorosos e 

impossíveis. 

Em seus IG, as musas e galãs do Instagram, muito além de compartilhar dicas e frases 

de incentivo aos seus seguidores que de alguma forma não correspondem ao padrão estético 

contemporâneo, bombardeiam-nos com propagandas disfarçadas e sem aviso prévio. Em 

busca de um corpo semelhante, esses internautas passam a comprar os mesmos suplementos, 

roupas e serviços que os perfis analisados compartilham. 

O que se percebe é que as dicas informais nos comentários das fotos podem se 

transformar em uma visita ao consultório do nutricionista. A foto nada despretensiosa do 

―look of the day‖ divulga uma grife nova. As fotos de marcas de whey e outros suplementos 

não estão lá por acaso, estão a serviço da comercialização e consequente lucro. 

Há, então, uma concretização da necessidade de exposição, mais ainda, de uma 

exposição que parece ocorrer por uma carência afetiva e econômica. Vendem-se ideologias de 

corpos perfeitos, de estilos de vida, de viagens, de vestuários, para citar apenas algumas. Não 

é mais suficiente compartilhar o ―modo de vida‖, é preciso vendê-lo, comercializá-lo. 

Questões referentes à cultura, à informação, parecem ficar em segundo plano, pois o objetivo 

maior é o consumo. 

Le Goff (1998), ao discutir sobre a constituição das cidades, estabelece um paralelo 

entre as cidades da Idade Média e as da contemporaneidade. Segundo o autor, no início da 

Idade Média, o trabalho é legado aos camponeses, que representam a ―encarnação do homem 

condenado ao trabalho pelo pecado original‖ (LE GOFF, 1998, p. 49). A valorização do 

trabalho só ocorre a partir do século IX, quando os curtidores, padeiros, ferreiros etc. (ofícios 
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mais comuns do período histórico) passam a usufruir de maior valorização social. Já no fim 

da Idade Média, os comerciantes, exatamente por saberem medir, contar, classificar, são tidos 

como pessoas importantes e relevantes nas cidades. Em contrapartida, o ócio passa a ser 

depreciado e aqueles que nada fazem passam a ser considerados preguiçosos. 

Em relação à estrutura organizacional das cidades na Idade Média, Le Goff mostra-nos 

que nesse período os ―perigos‖ residem para além dos altos muros erguidos ao redor dos 

centros urbanos. Homens armados velam pelas cidades, não deixando que os que moram fora 

da zona urbana se aproximem. Já no século XIX, o perigo parece se concentrar com maior 

rigor nos centros das cidades, em seus interiores, tornando os moradores mais frágeis e 

expostos aos ―perigos‖ e ―violências‖. 

Na contemporaneidade, essa violência se alastra, o que em certa medida acaba por 

impulsionar a busca por formas alternativas de consumo dos bens valorizados socialmente. 

Isso quer dizer que, ao invés de sair às ruas, ir aos centros das cidades para realizar as suas 

compras, a população tem como opção os shoppings ou as compras pela Internet. É nesse 

contexto que ganham espaço e notoriedade os IG das ―celebridades‖ no Instagram, com suas 

exposições de corpos sarados, de alimentos tidos como os mais saudáveis, de roupas e sapatos 

mais valorizados socialmente. Ou seja, exposição e comércio de modos de vida. 

O que se observa é que a valorização do trabalho e dos centros urbanos que teve início 

na Idade Média adquire novos contornos contemporâneos, hiperbolizado pelo uso das 

tecnologias e, consequentemente, das redes sociais, pois, na hipermodernidade 

(LIPOVETSKY, 2004), o hiperconsumo torna-se o cerne das ações humanas. As mídias 

sociais se transformam nos centros urbanos atuais e, nesse sentido, é exatamente aí que 

ocorrem o trabalho e os consumos diários. 

A despeito do comércio que gira em torno das relações, o ponto crucial é como as 

questões estéticas e padronizações do corpo têm invadido as redes e orientado as formas de 

relação e percepção entre os indivíduos. Afinal, milhares de pessoas dedicam horas de seu 

tempo para falar sobre e mostrar seus corpos no intuito de serem legitimados e de legitimarem 

os outros. 

 

Considerações Finais 

Diante do exposto, vimos que a utilização de fotos e vídeos no aplicativo Instagram 
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causa maior comoção quanto aos conteúdos.  Isso quer dizer que o contato dos usuários com o 

que é compartilhado naquele espaço é mais interativo e provocativo, já que eles sentem que 

fazem parte do contexto publicizado. A possibilidade de interagir com os conteúdos legitima 

este sentimento de pertença.  

Os perfis analisados têm um grande número de seguidores, o que demostra a 

influência que exercem nos ambientes virtuais. A posição destacada de modelo a ser seguida e 

perseguida é usufruída, inclusive, como fonte de renda, já que o espaço virtual passa a ser 

utilizado para fazer propagandas disfarçadas, tanto de produtos quando de modos de vida.  

Tratam-se de novas coleções que buscam inovar a maneira de pensar e lidar com o 

corpo. Uma nova cultura que parece incluir uma superexposição, que subverte noções de 

público e privado e que parece ter sido criada a partir dos dispositivos móveis e deles 

dependem. Problematizar e compreender essas novas relações e concepções se faz importante 

para todos que estão, de algum modo, inseridos nesse contexto, principalmente por 

professores, psicólogos e outros profissionais que pretendam lidar com os sujeitos na 

contemporaneidade, pois corpo e comunicação, além de permearem essas áreas do 

conhecimento, constituem o que há de mais sublime no ser humano, sendo reinventado 

constantemente, modificando culturas e sociedades. 
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AGILULFO E MEDARDO: A RELAÇÃO DO SUJEITO COM SEU ESPAÇO-CORPO 

 

Helen Cristine Alves ROCHA 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo: Para Italo Calvino, a literatura fantástica está além de nosso real cotidiano. O leitor 

abre-se a surpresas com enredos que o capturam e o levam a outras realidades. Não há o 

problema de se acreditar ou explicar o sobrenatural do texto, mas o prazer do fantástico está 

justamente no ponto em que quebra com nosso real, no desenvolvimento de lógicas que 

revelam surpresas. Assim sendo, importa investigar o tratamento do insólito e a sua 

construção no corpo de dois protagonistas do autor: o Visconde e o Cavaleiro, presentes nas 

obras fantásticas O visconde partido ao meio e O cavaleiro inexistente. Além disso, sabemos 

que a literatura fantástica pode até desprender o sujeito de seu real e desencadear sua 

imaginação, mas, principalmente, como nas obras de Calvino, ela pode propiciar uma leitura 

da sociedade fazendo-nos refletir sobre o que nos torna humanos ou como somos moldados 

socialmente. Por isso, pretendemos, ainda, a partir do espaço-corpo desses personagens, fazer 

algumas leituras sobre a representação do corpo no século XX; a imagem do corpo na 

formação do sujeito, dado que o corpo foi ligado ao inconsciente, atado ao sujeito e inserido 

nas formas sociais da cultura. Destarte, é importante frisar que o corpo do Visconde e do 

Cavaleiro é o espaço de onde emerge e onde habita o insólito. Para cumprir com nossos 

objetivos propostos, tomaremos como fundamentação teórica obras que tratam da literatura 

fantástica, elegendo como obras básicas para sua compreensão os estudos de Filipe Furtado 

(1980, 2013) e Lenira Marques Covizzi (1978). Para os estudos sobre ideologia, espaço e 

corpo teremos o auxílio das obras de Jean-Jacques Courtine (org. 2009); Borges e Fernandes 

Júnior (2013) e Marisa Martins Gama-Khalil (2012).  

PALAVRAS-CHAVE: Agilulfo; Medardo; Insólito. 

 

Considerações iniciais 

O corpo é uma forma de representação do homem, de sua cultura, de seu caráter, de 

seu modo de ser, enfim, do lugar de onde um indivíduo fala e pensa. Ele é movimento, mas 

também é imobilidade, morte. Ao longo do tempo, o corpo foi ganhando mais importância no 

campo do saber e sendo visto como o marco de subjetividades a partir de leituras, 

modificações históricas e científicas em sua compreensão e até mesmo em relação a um corpo 

invisível, ou seja, o não corpo, que é, para Borges e Fernandes Júnior (2013, p. 7), ―aquilo que 

extrapola ou nega a esfera física da existência humana.‖ Assim, há teorias e leituras que são 

construídas em textos cujo interesse é focalizar a construção, a representação e a presença do 

corpo.  

Para Borges e Fernandes Júnior (2013, p. 7), o corpo forma imagens, linguagem e 

símbolos. Num estudo organizado por eles sobre alguns textos que trabalham a questão do 
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corpo, os autores versam que no contexto da arte literária (nas diversas modalidades e 

gêneros), e de outras artes (como o cinema e a fotografia), partindo de perspectivas teóricas 

diversas, mas que se harmonizam com as questões contemporâneas, esses textos ―exploram os 

vieses do corpo, suas nervuras e ranhuras, subsidiados pelo olhar iluminador da ficção ou das 

artes plásticas.‖ Pensando nisso, nosso interesse é analisar o principal elemento empregado 

dentro da literatura fantástica: o insólito, procurando entender de que maneira ele se constrói 

no espaço do corpo de dois protagonistas de Calvino, a saber: o Visconde e o Cavaleiro, 

presentes nas obras O visconde partido ao meio e O cavaleiro inexistente. Ademais, 

considerando-se a importância da literatura fantástica, de questionar a realidade por meio do 

sobrenatural e de devolver ao homem a plena liberdade de viver outros sonhos e fantasias, 

pretendemos, ainda, a partir do espaço-corpo
81

 desses personagens, fazer algumas leituras 

sobre a representação do corpo no século XX e a imagem do corpo na formação do sujeito, 

dado que o corpo foi ligado ao inconsciente, preso ao sujeito e inserido na cultura.  

Este artigo se justifica pela ausência de trabalhos sobre o insólito e sua 

construção/representação no espaço-corpo do Cavaleiro inexistente e do Visconde partido ao 

meio; e também pelo que consideramos como uma tendência das narrativas fantásticas: 

proporcionar outro modo de olhar para a realidade imediata por meio do elemento 

sobrenatural, fazendo com que o leitor se veja assaltado por um acontecimento extraordinário 

que pode levá-lo a pensar as formas habituais do mundo de forma diferente, porque é um 

recurso que denuncia os discursos, as vontades de verdade
82

 vigentes na sociedade e leva-nos 

a questionar e refletir sobre a forma como é construída a realidade. 

No caso das narrativas elencadas como corpus, os corpos do Visconde e do Cavaleiro 

funcionam como espaços primordiais de irrupção do fantástico e por isso estudamos o insólito 

e sua realização no espaço-corpo desses personagens. Além disso, acreditamos, tal qual 

Gama-Khalil (2012), que os acontecimentos literários se edificam através de uma localização 
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 ―Espaço-corpo‖ é o termo que utilizaremos para caracterizar o tema e o espaço que pretendemos analisar: o 

insólito no espaço do corpo do Visconde e do Cavaleiro, de Italo Calvino. 
82

 Foucault (2002) propõe que não somos capazes de viver sem a verdade, a qual ele chama de vontade de 

verdade que, junto às instituições, exercem influências que muitas vezes faz com que elegemos características e 

discursos como verdade sem nos perguntarmos se esses discursos são efetivamente verdadeiros, às vezes 

somente pela ideia de autoridade que um nome carrega. Mas, uma vez que assumimos esses discursos como 

verdades, eles acabam funcionando como parâmetro, como regra, um paradigma e uma maneira de conduzir 

nossos comportamentos e pensamentos dentro da sociedade em que vivemos. 
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que lhes dê suporte e sentido (o espaço), e potencializam o canal para o desdobramento 

múltiplo de sentidos, isto é, para a polissemia literária.  

 

Agilulfo e Medardo: o espaço-corpo e suas representações 

Courtine (2009, p. 7), a respeito de uma vasta pesquisa histórica sobre o corpo, num 

prolongamento dos dois primeiros livros da série ―História do corpo‖, começa seu texto com a 

seguinte questão: ―como é que o corpo se tornou, em nossos dias, um objeto de investigação 

histórica?‖ O autor aponta que a pergunta é ainda mais legítima quando trazemos à mente 

que, em uma tradição filosófica dominada pelo cartesianismo, tudo contribuía para atribuir ao 

corpo um papel secundário, pelo menos até o fim do século XIX. No entanto, a relação entre o 

sujeito e o seu corpo começou a ser definida em outros termos durante a virada do século:  

 

Nosso século apagou a linha divisória do ―corpo‖ e do ―espírito‖ e encara a 

vida humana como espiritual e corpórea de ponta a ponta, sempre apoiada 

sobre o corpo [...]. Para muitos pensadores, no final do século XIX, o corpo 

era um pedaço de matéria, um feixe de mecanismos. O século XX restaurou 

e aprofundou a questão da carne, isto é, do corpo animado (MERLEAU-

PONTY apud COURTINE, 2009, p. 7).  

 

Para Courtine (2009), o século XX inventou teoricamente o corpo. É o século em que 

o corpo passou a ter mais importância. Para Courtine (2009), essa invenção surgiu em 

primeiro lugar da psicanálise, quando ―Freud, observando a exibição dos corpos que Charcot 

mostrava na Salpêtrière, decifrou a histeria de conversão e compreendeu o que iria constituir o 

enunciado essencial de muitas interrogações que viriam depois: o inconsciente fala através do 

corpo‖ (p. 7). Depois do primeiro passo de Freud, temos um segundo que talvez, segundo o 

autor, possa ser atribuído à ideia que Edmund Husserl fazia do corpo humano como o ―berço 

original‖ de toda significação. Courtine (2009, p. 8) versa que sua influência foi bastante 

―sentida na França, e conduziu, da fenomenologia ao existencialismo, à concepção elaborada 

por Maurice Merleau-Ponty do corpo como ‗encarnação da consciência‘, seu desdobramento 

no tempo e no espaço, como ‗pivô do mundo‘.‖ 

O passo seguinte da descoberta do corpo surgiu da antropologia. Segundo o autor, da 

surpresa que Marcel Mauss experimentou, quando viu, durante a primeira grande guerra, ―a 

infantaria britânica desfilar num passo diferente do passo dos franceses e cavar buracos de 

maneira singular.‖ (Id.; ibid.). Porém, Courtine (2009) aponta que não se sabe ainda até que 
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ponto a noção de ―técnica corporal‖ – as maneiras como os homens, tradicionalmente, sabem 

servir-se do seu corpo –, formulada por Marcel Mauss para explicar seu espanto, alimentaria 

toda a reflexão histórica e antropológica dos nossos dias sobre a questão do corpo. Foi dessa 

forma que, aos poucos, como ressalta o teórico, o corpo foi ligado ao inconsciente de Freud, 

atado ao sujeito e inserido nas formas sociais da cultura. 

Courtine (2009, p. 8), contudo, diz que ainda faltava um último obstáculo a transpor: 

―a obsessão linguística do estruturalismo. Esta, desde o pós-guerra até a década de 1960, ia, 

com efeito, enterrar a questão do corpo com a do sujeito e suas ‗ilusões‘.‖ Todavia, as coisas 

começaram a mudar no fim da década de 1960 e, isso, segundo o autor, se deveu menos ―à 

iniciativa dos pensadores do momento que ao fato de que o corpo se pôs a desempenhar os 

primeiros papéis nos movimentos individualistas e igualitaristas de protesto contra o peso das 

hierarquias culturais, políticas e sociais, herdadas do passado.‖ (idem) 

Dessa maneira, percebemos que o corpo ganhou mais importância a partir do 

momento em que a vida humana foi concebida como espiritual e corpórea. Foi assim que ele 

passou a ser um espaço de significações do sujeito. Temos a necessidade de entendê-lo, às 

vezes até de modificá-lo em nome de algum desejo; queremos compreender seu 

funcionamento, sua anatomia. Como versam Borges e Fernandes Júnior (2013, p. 7), podemos 

até moldar sua forma ou alimentar o desejo de submeter o corpo do outro ao próprio desejo. 

Eles apontam que o corpo é tão ―presente que por vezes prevalece a tentativa de anulá-lo, de 

fazer crer sua desimportância, como na tradição metafísica e cristã.‖ Porém, ―é impossível 

viver fora de sua materialidade; pelo contrário, a materialização do corpo é que garante, não 

raras vezes, a volaticidade da alma.‖ (idem). Aqui o corpo está sendo visto no sentido 

denotativo:  

 

Qualquer porção de matéria que forma um todo distinto; a parte material do 

homem do homem e do animal; cadáver; aquilo que constitui a essência de 

alguma coisa; [...] parte do vestuário, que cobre o tronco; parte principal ou 

central de certas coisas; consistência; grossura; pessoa, indivíduo 

(FERNANDES, 1997, n.p.). 
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O corpo é visto como uma matéria; como algo real
83

 por ser visível. Por outro lado, 

temos, no sentido figurado, o corpo visto como sendo um vulto, ou significando importância e 

desenvolvimento como, por exemplo, quando falamos: ―o boato continua a tomar corpo.‖ Por 

isso, vemos a quantidade de textos que, de uma forma ou de outra, trabalham com a questão 

do corpo em seus variados sentidos. É importante frisar, então, o que pretendemos fazer neste 

artigo: analisar o tratamento do insólito no espaço-corpo do Cavaleiro inexistente e do 

Visconde partido ao meio, ambos protagonistas das obras de Calvino, O cavaleiro inexistente 

e O visconde partido ao meio. Nessas obras, o espaço-corpo dos protagonistas é o elemento 

insólito e também o de maior importância. É um espaço que pode representar, além de um 

corpo no sentido denotativo, de visão restritiva, um espaço polissêmico.  

Comecemos pelo corpo do Visconde, que a princípio era ―perfeito‖ fisicamente, 

construído de forma a ter todos os seus membros articulados em um mesmo espaço de corpo:  

 

Entusiasta e inexperiente, não sabia que só podemos nos aproximar de 

canhões lateralmente ou do lado da culatra. Saltou na frente da boca de fogo, 

de espada em punho, e imaginava assustar os dois astrônomos. Ao contrário, 

mandaram-lhe um canhonaço em pleno peito. Medardo de Terralba saltou 

pelos ares. [...] Erguido o lençol, o corpo do visconde mostrou-se 

terrivelmente mutilado. Faltava-lhe um braço e uma perna, e não só, tudo o 

que havia de tórax e abdômen entre aquele braço e aquela perna, fora 

arrancado, pulverizado pelo canhonaço recebido em cheio (CALVINO, 

2011, p. 19-20). 

 

Medardo de Terralba era um soldado perfeito fisicamente, no sentido de ter os dois 

braços, as duas pernas e os dois olhos juntos em um mesmo espaço-corpo. Entretanto, era 

inexperiente e, por isso, acabou sendo separado ao meio por uma bala de canhão. Ele estava 

terrivelmente mutilado, e o que nos causa mais espanto não é só o fato de lhe faltar um braço, 

uma perna, e tudo o que tinha de tórax e abdômen ter sido arrancado, partido e pulverizado 

pela bala de canhão, mas que ele não tenha morrido e que continua a viver insolitamente com 

a meia parte de seu corpo separa da outra. Similarmente à nossa realidade, sabemos que é 

totalmente impossível a existência de um ser tão extraordinário como este. O ser humano só 
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 A noção de real que está sendo considerada é semelhante à de Filipe Furtado (1980), o qual declara que a 

literatura fantástica depende daquilo que acreditamos como real, e o real daquilo que conhecemos: nossa 

realidade cotidiana e empírica. Ou seja, aquilo que existe de fato, que é perceptível e/ou acessível. 
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tem uma boa saúde, um bom condicionamento físico se tiver nutrido de todas as partes de seu 

corpo e se elas estiverem em excelente funcionamento. 

Agora, passemos ao Cavaleiro, cujo espaço-corpo tem uma forma de ser que não é 

articulada entre seus próprios membros corporais, mas é feita com elementos distintos, os 

quais proporcionam sua existência no mundo material, real:  

 

– Falo com o senhor, ei, paladino! – insistiu Carlos Magno. – Como 

é que não mostra o rosto para o seu rei? 

A voz saiu límpida da barbela.  

– Porque não existo, sire. 

– Faltava esta! – exclamou o imperador. – Agora temos na tropa até 

um cavaleiro que não existe! Deixe-nos ver melhor.  

Agilulfo pareceu hesitar um momento, depois com mão firme e lenta 

ergueu a viseira. Vazio o elmo. Na armadura branca com penacho 

iridescente não havia niguém (CALVINO, 2005, p. 9-10). 

 

Na passagem, percebemos uma situação que já ocorreu em nossa realidade, que nos é 

comum: em uma tarde de muito calor, Carlos Magno, imperador germânico, está revistando 

os paladinos, ou seja, os cavaleiros que o acompanhavam durante os combates e que eram os 

que mais se distinguiam pela sua bravura. Quando o imperador chega ao último paladino da 

fila, Agilulfo, e pede para que ele abra a viseira, este parece hesitar por um momento em 

mostrar-se, mas acaba por fazê-lo. Ao lermos que o elmo está vazio, surge em nós uma 

espécie de medo, de sentimento inquietante, de angústia, por sermos acometidos subitamente 

por um elemento extraordinário, o qual quebra com nosso real; pela transgressão que provoca 

o fantástico. É nesse momento que deparamos com o elemento insólito da obra.  

Como aponta Roas (2001, p. 30), uma ameaça que supõe desestabilizar nosso mundo 

gera, indubitavelmente, uma impressão terrorífica tanto nos personagens como no leitor. Para 

o autor, essa transgressão que provoca o fantástico não é um medo físico nem a intenção de 

provocar um susto no leitor ao final da história, mas uma inquietação, uma reação de 

inquietude experimentada tanto pelos personagens como pelo leitor, ante a possibilidade 

efetiva do sobrenatural e a ideia de que o irreal pode irromper no real. Só o fato de termos a 

ideia de um corpo invisível, cujos membros podem se cambiar ao infinito, já nos causa um 

sentimento de angústia. Não obstante, vemos também que o visconde é um fanfarrão, uma 

figura grotesca e cômica que provoca essa espécie de angústia proposta por Roas, pois 
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podemos sentir uma impressão de terror, uma inquietação diante dessa figura que tem a 

possibilidade de existência no real, e que mostra o irreal em meio à realidade.  

Nas obras de Calvino, portanto, aquilo que nos deixa confusos tem a feição do 

insólito. É algo que vem corroer uma ―normalidade‖ e uma verossimilhança que nada parecia 

capaz de abalar: a forma de vida do visconde e do cavaleiro parece incompatível, pois o 

primeiro foi partido ao meio e, mesmo assim, vive como qualquer outro personagem da obra; 

e, o segundo, é invisível, mas é o melhor paladino. Assim sendo, eles são os personagens 

insólitos das obras, já que o termo insólito é empregado dentro da literatura fantástica como 

sendo seu elemento mais importante. Ele é aquilo ―que carrega consigo e desperta no leitor, o 

sentimento do inverossímil, incômodo, infame, incongruente, impossível, infinito, 

incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, informal‖ (COVIZZI, 1978, p. 26, grifos da autora). 

O insólito, como reforça a autora, não se transforma em rotina, porque não permite o padrão, 

mas seu contrário: é tudo aquilo que quebra com nosso real. A autora aproxima-se da tese de 

Filipe Furtado (1980), o qual também acredita que a irrupção do fantástico se dá a partir de 

um elemento ou evento sobrenatural. Essa literatura do sobrenatural abrigaria o fantástico, o 

maravilhoso e o estranho, sendo caracterizada por abrigar ―temas que traduzem uma 

fenomenologia meta-empírica‖ (p. 20, grifo do autor). A fenomenologia assim referida ―está 

para além do que é verificável ou cognoscível a partir da experiência, tanto por intermédio 

dos sentidos ou das potencialidades cognitivas da mente humana, como através de quaisquer 

aparelhos que auxiliem, desenvolvam ou supram essas faculdades.‖ (idem). 

A fenomenologia meta-empírica inclui qualquer tipo de fenômenos sobrenaturais na 

concepção mais corrente do termo, como aqueles que, tendo existência objetiva, fariam parte 

de um sistema de natureza diferente do universo conhecido, e também todos os que, 

―seguindo embora os princípios ordenadores do mundo real, são considerados inexplicáveis e 

alheios a ele apenas devido a erros de percepção ou desconhecimento desses princípios por 

parte de quem porventura os testemunhe‖ (FURTADO, 1980, p. 20). Logo, tanto os 

fenômenos sobrenaturais explicáveis racionalmente como os que são considerados 

desconhecidos estão dentro do conjunto de manifestações designado de meta-empírico, o qual 

se relaciona à realidade e está além do que podemos verificar em nosso cotidiano.  
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A definição literatura fantástica para Italo Calvino é equivalente a esses termos. O 

autor versa que em italiano, como também deve ser originariamente em francês, os termos 

―fantasia‖ e ―fantástico‖ 

  

não implicam absolutamente esse mergulho do leitor na corrente emocional 

do texto; implicam, ao contrário, uma tomada de distância, uma levitação, a 

aceitação de uma lógica outra que leva para objetos outros e nexos outros, 

diversos daqueles da experiência diária (ou das convenções literárias 

dominantes). Para os leitores de Ariosto, nunca se impôs o problema de 

acreditar ou de explicar; [...] o prazer do fantástico está no desenvolvimento 

de uma lógica cujas regras, cujos pontos de partida ou cujas soluções 

reservam surpresas (CALVINO, 2006, p. 265-7, grifos do autor). 

 

Italo Calvino (2006) está entre os que propõem e ampliam a definição de fantástico, 

não considerando que a literatura fantástica esteja reduzida aos séculos XVIII e XIX, como 

considera Todorov, mas que se mantenha nos séculos XX e XXI adentro. Para o escritor, a 

literatura fantástica vai além do que conhecemos empiricamente. O leitor, nesse sentido, 

tomando distância do texto, abre-se a surpresas com enredos que o capturam e o levam a 

realidades nunca vivenciadas. O prazer do fantástico está justamente no ponto em que quebra 

com nosso real, no desenvolvimento de lógicas e nexos outros, os quais sempre revelam 

surpresas. Entendemos, então, que a literatura fantástica está além do que é explicável por 

romper com o real através do elemento insólito. 

Além de escrever obras fantásticas, Calvino deu origem a um espaço similar à 

realidade do leitor da obra: criou dois homens, dois cavaleiros que estavam participando de 

guerras. Porém, ele inventa, num cotidiano comum de guerra, um fenômeno que, de alguma 

forma, transtornará sua estabilidade: um espaço onde se encontra o sobrenatural, aquilo que 

desestabiliza o leitor por não fazer parte de sua realidade cotidiana: o espaço-corpo de 

Medardo foi mutilado e isso não o matou; as metades de seu corpo foram costuradas 

separadamente e voltaram para seu castelo como se nada tivesse acontecido. 

 

Da cabeça sobravam um olho, uma orelha, uma bochecha, meio nariz, meia 

boca, meio queixo e meia testa: da outra metade só restava um mingau. [...] 

salvara-se apenas metade, a parte direita, que aliás se conservara 

perfeitamente, sem nem sequer um arranhão, excluindo aquela enorme 

rasgadura que separara da parte esquerda estraçalhada (CALVINO, 2011, p. 

20). 
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Quando volta para Terralba, a metade boa do Visconde conta para Pamela, moça por 

quem vai se apaixonar, a verdadeira história do que aconteceu na guerra: não era verdade que 

a bala de canhão havia esmagado a parte esquerda de seu corpo, mas ele foi dividido em duas 

metades; uma foi encontrara pelos catadores de feridos do exército e a outra não foi vista 

porque ficou enterrada sob uma pirâmide de restos cristãos e turcos. 

 

No coração da noite passaram pelo campo dois eremitas, não se sabe bem se 

fiéis à religião justa ou nigromantes, os quais, como acontece com alguns 

nas guerras, acabaram vivendo nas terras desertas entre os dois campos e 

talvez, agora se comenta, tentassem abraçar juntas a Trindade cristã e o Alá 

de Maomé. Em sua piedade bizzarra, os eremitas, tendo encontrado o corpo 

dividido de Medardo, levaram-no para sua espelunca e ali, com bálsamos e 

unguentos por eles preparados, tinham-no medicado e salvado. Assim que 

recuperou as forças, o ferido despedira-se dos salvadores e, andando com sua 

muleta, percorrera durante meses e anos as nações cristãs para voltar ao seu 

castelo, maravilhando as pessoas ao longo do caminho com seus atos de 

bondade (CALVINO, 2011, p. 70). 

 

Perante o Visconde e o Cavaleiro inexistente podemos ficar perplexos e confusos já 

que eles são serem que nunca vimos, dos quais não ouvimos falar sobre e que fogem à 

significação racional humana. Há a invasão do sobrenatural e sua condição de inexplicável até 

o fim da narrativa. Portanto, estamos diante de uma narrativa do gênero fantástico modo e, 

por outro lado, do gênero maravilhoso, porque não há explicação natural nem sobrenatural 

para um homem que tem as metades de seu corpo vivendo separadas, e nem mesmo para um 

paladino invisível. Um mundo autônomo no qual todos os acontecimentos são possíveis e 

naturais. Em contrapartida, também estamos dentro do que Furtado (2015, p. 1) considera 

como fantástico modo: ―Trata-se, afinal, do único factor que, a despeito da sua índole extra-

literária é comum a todos: o conceito geralmente designado por sobrenatural.‖ Este 

sobrenatural está ligado ao que o autor chama de ―fenomenologia meta-empírica‖, isto é, 

qualquer evento ou elemento incognoscível, irreconhecível, ininteligível; que não está no 

campo de nossas experiências. Por sua vez, o espaço-corpo de Agilulfo é inexistente: 

 

[...] o jovem Rambaldo jogou-se no chão e desatou a chorar. 

Sentiu alguma coisa pousar-lhe nos cabelos, a mão de alguém, mão de ferro, 

porém leve. Agilulfo estava ajoelhado junto a ele. 

– O que tem, jovem? Por que chora? 

Os estados de perda ou de desespero ou de furor nos outros seres humanos 

davam imediatamente a Agilulfo uma calma e uma segurança perfeitas. 
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Sentir-se imune aos sobressaltos e às angústias a que estão sujeitas as 

pessoas existentes levava-o a tomar uma atitude superior e protetora 

(CALVINO, 2005, p. 21). 

 

Diante dessas considerações sobre o elemento extraordinário, percebemos que os 

termos insólito, sobrenatural e meta-empírico aludem a algo que esteja no plano do 

desconhecido, não no da nossa experiência ordinária. Temos no Visconde e no Cavaleiro 

inexistente fenômenos que estão além daquilo que habitualmente conhecemos. Além de 

vermos um corpo pela metade, percebemos metades opostas: uma dicotomia entre bem e mal. 

Não só o espaço-corpo do Visconde sofreu alterações, mas sua forma de ser e agir também 

mudou. Com relação ao Cavaleiro, temos uma armadura com o elmo vazio; uma voz que sai 

do nada; um espaço perfeito, porque não se vê afetado pelos desprazeres e angústias humanas, 

que sente até uma espécie de alívio e soberania em relação a isso.  

Segundo Courtine (2009, p. 7-8), quando Freud considerou que o inconsciente fala 

através do corpo estávamos dando um passo decisivo, pois ele ―abriu a questão das 

somatizações, e fez que se levasse em conta a imagem do corpo na formação do sujeito, 

daquilo que viria a ser o ‗eu-pele‘‖. Temos, portanto, um espaço-corpo que fala da identidade 

do Visconde e do Cavaleiro:  

 

Mas começavam a chegar notícias de várias fontes sobre uma natureza dupla 

de Medardo. [...] Fazia tempo que a besta do visconde só golpeava as 

andorinhas; e não para matá-las, mas para feri-las e aleijá-las. Contudo, 

agora podiam ser vistas no céu andorinhas com as patas enfaixadas e 

amarradas com gravetos de apoio ou com as asas coladas e com curativos; 

havia um bando de andorinhas assim ataviadas que voavam com prudência 

todas juntas, feito convalescentes de um hospital de passarinhos, e 

inverossimilmente dizia-se que o próprio Medardo era o médico. 

(CALVINO, 2011, p. 67, 68). 

 

As pessoas estavam confusas sobre a natureza ―dupla‖ do visconde. Enquanto a 

metade má golpeava as andorinhas para machucá-las, a outra metade fazia o contrário, 

ajudava os passarinhos a se recuperarem, como numa espécie de veterinário. Nessa passagem, 

o leitor já pode ficar desconfiado que seja a outra metade do Visconde que voltou, tendo em 

vista que no início da narrativa só há os registros da parte má do Visconde, e agora temos o 

relato da estranheza que os personagens sentiam diante de uma figura com natureza bipolar. 

Assim, quando as pessoas viam as andorinhas sendo golpeadas e depois portando curativos, 



 

 
 

 496 

elas não acreditavam que o próprio visconde era quem golpeava e as socorria ao mesmo 

tempo. O Visconde tornou-se duas pessoas com identidades opostas: uma má e outra boa. 

 

Crianças perdidas no bosque, cheias de medo, eram abordadas pelo homem 

de muleta, que as conduzia para casa pela mão e lhes oferecia figos e 

bolinhos fritos; viúvas pobres eram ajudadas por ele a carregar lenha; cães 

picados por cobras eram tratados, presentes misteriosos eram encontrados 

pelos pobres nos parapeitos e nos portais, árvores frutíferas arrancadas pelo 

vento eram replantadas e fixadas em seus canteiros antes que os proprietários 

pusessem o nariz fora da porta. Porém, ao mesmo tempo as parariçõies do 

visconde meio enrolado no manto negro assinalavam acontecimentos 

terríveis: crianças sequestradas eram encontradas prisioneiras em grutas 

obstruídas por pedras; avalanches de troncos e rochas rolavam em cima das 

velhotas; abóboras maduras eram despedaçadas por pura maldade 

(CALVINO, 2011, p. 68). 

 

Uma metade era completamente bondosa e a outra insuportavelmente boa. Ambas 

tinham algo em comum: ninguém as suportava; elas eram desagradáveis e intragáveis no meio 

em que viviam. A identidade do Visconde transformou-se quando ele foi atingido pela bala de 

canhão. Antes ele era uma mistura de bondade com maldade, mas depois de ser separado ao 

meio sua identidade essencializou-se e ficou em extremos. Uma metade via a necessidade de 

ser má com as pessoas quando lhe desagradavam, e a outra gostava de ajudar as pessoas e 

impor modos de vida que, ao seu ver, eram corretos e verdadeiros. Com cavaleiro é diferente, 

ao que parece ele é imune a sentimentos, mas gosta de impor que os trabalhos no 

acampamento sejam executados de forma excelente, sem falhas: 

 

A menor falha no serviço dava a Agilulfo a mania de controlar tudo, 

encontrar outros erros e negligências na ação alheia; sofria duramente por 

tudo o que era mal feito, que estava fora do lugar. [...] Agilulfo tratava de 

conter-se, limitar o interesse a questões particulares de que teria de cuidar no 

dia seguinte, como a organização de certos suportes de armas onde se 

guardavam as lanças ou os dispositivos para manter seco o feno... mas sua 

sombra branca terminava sempre por perturbar o militar na chefia, o oficial 

em serviço... (CALVINO, 2005, p. 14).  

 

Agilulfo era um soldado perfeccionista, gostava de tudo em seu ―devido‖ lugar e 

muito bem organizado; nunca perdeu uma batalha nem errou uma flecha; não lhe faltava nada 

para suprir seus desejos, se é que os tinha; ele não sente a falta, ele é a falta; revela um corpo 

de lacunas que não tem desejo erótico. A matéria corpórea que sustenta o espírito, a sua alma, 

é feita de vento. Ele não tem cheiro nem cor. A sua voz supre a existência que não é vista sem 
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a armadura branca; o seu espaço-corpo é feito de uma armadura branca com o detalhe do 

penacho iridescente. O cavaleiro invisível era um paladino que, além de fazer suas tarefas de 

forma inigualável, interferia no trabalho dos outros.  

Assim como o Visconde, Agilulfo também muda de natureza:  

 

Aos pés de um carvalho, espalhados pelo chão, havia um elmo virado com 

penacho cor de íris, uma couraça branca, coxotes braceletes manopla, enfim, 

todos os pedaços da armadura de Agilulfo, alguns arrumados como se 

houvesse a intenção de formar uma pirâmide ordenada, outros enrolados no 

solo confusamente. Amarrado na alça da espada, havia um bilhete: ―Deixo 

esta armadura ao cavaleiro Rambaldo de Rossiglioni‖. Embaixo via-se um 

rabisco, como de uma assinatura iniciada e logo interropida (CALVINO, 

2005, p. 108). 

 

Agilulfo deixa de ser o paladino da armadura branca para se dissipar no ar e não mais 

ser visto. A armadura branca era sua identidade, sua forma de existência, aquilo que falava 

sobre ele, a coisa a partir da qual ele era não só visto, mas reconhecido como o paladino 

merecedor de todos os títulos que possuía. Agilulfo misturou-se com o vento, tornou-se misto, 

móvel, podendo ter seu espaço-corpo visto através de outro espaço. Conhecíamos um 

Cavaleiro inexistente de armadura branca, mas poderíamos conhecer um homem com roupas 

vazias, uma capa ambulante, ou seja, qualquer outra forma em que o cavaleiro decidisse 

ganhar forma visível novamente. 

O corpo carrega, como nos lembrou Courtine (2009), as marcas de gênero, classe ou 

de origem que não podem mais ser apagadas. Sendo um corpo visível ou sobrenatural, ele traz 

consigo impressões que podem ser entendidas como parte da formação do sujeito; ele 

representa e significa o sujeito. Segundo Courtine (2009, p. 10), o terceiro volume sobre a 

história do corpo se esforça para devolver ao corpo a singularidade da sua presença durante 

todo o século XX, pela ênfase nas ―mutações do olhar‖ que se lançou sobre ele,  

 

pois muitas delas não conhecem precedente algum: jamais o organismo foi 

tão penetrado antes como vai sê-lo pelas tecnologias de visualização médica, 

jamais o corpo íntimo, sexuado, conheceu uma superexposição tão 

obsessiva, jamais as imagens das brutalidades sofridas pelo corpo na guerra 

e nos campos de concentração tiveram equivalente em nossa cultura visual, 

jamais os espetáculos de que foi objeto se aproximaram das reviravoltas que 

a pintura, a fotografia, o cinema contemporâneos vão trazer à sua imagem 

(COURTINE, 2009, p. 10-11). 
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A partir dessa imagem de um corpo mutilado, sem intimidade, íntimo, sexuado, 

superexposto, sofrido pelas brutalidades da guerra, podemos pensar nos protagonistas de Italo 

Calvino, pois o Visconde e o Cavaleiro trazem essas marcas de mutilação em seus corpos: o 

primeiro por ser partido ao meio por uma bala de canhão durante a guerra; o segundo por 

sofrer atravessamentos de insetos e até do próprio vento por ter o corpo invisível. Ademais, 

são personagens que trazem a brutalidade da guerra (a força de ser atingido por uma bala 

demonstra isso, e o fato de ser um paladino leva-nos à conclusão de que Agilulfo já participou 

de várias batalhas, sendo vencedor em todas, ou seja, alguém teve de ser destruído). Vemos o 

espetáculo na parte em que o narrador personagem de ambas as obras expõe a vidas dos 

protagonistas como algo incomum e importante de ser relatado, como algo extraordinário e 

inacreditável, como uma ficção.  

Medardo e Agilulfo têm um corpo superexposto e sem intimidade. Aparentemente 

são assexuados, pois eles não têm vida sexual e esta é vista como impossível, pelo menos 

enquanto eles tiverem uma natureza insólita. Enfim, Agilulfo e Medardo são personagens 

insólitos que mostram um espaço-corpo longe das ideologias da modernidade: o Cavaleiro é a 

busca por uma perfeição inexistente; o Visconde mostra que os corpos estão sempre em 

transformação. Eles se desmembram e se rearticulam de forma bizarra e cômica, indicando 

uma das facetas da pós-modernidade: a busca pela satisfação plena. 

 

Considerações finais 

A concepção teórica do corpo foi sendo criada a partir do século XIX. Vimos que ele 

surgiu primeiro da psicanálise, que levou em conta a imagem do corpo na formação do sujeito 

e também como forma de comunicação do inconsciente; em segundo lugar veio uma 

concepção de corpo como o ―lugar‖ de toda significação, de uma consciência que se desdobra 

no tempo e no espaço; na terceira etapa, a da ―técnica corporal‖, na qual o homem, de alguma 

forma, pode servir-se do seu corpo; e, por fim, a teorização do corpo conseguiu transpor a 

barreira do estruturalismo, o qual ia acabar por eliminar a questão do corpo e suas ―ilusões‖. 

Diante das considerações arroladas sobre o surgimento de um corpo subjetivo e de um poder 

sobre o corpo, até que pudesse ser visto como um elemento múltiplo em sentidos, 

constatamos, tal qual Courtine (2009, p. 9), que hoje ainda há lutas políticas e aspirações 
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individuais que colocam o corpo dentro dos debates culturais, as quais antes transformaram a 

sua existência como objeto de pensamento. 

Nossa cultura valoriza a imagem corporal e o individualismo e os valores balizados 

pela cultura de massa interferem nos processos de subjetivação, fazendo com que os 

indivíduos sejam manipulados, alienados e, quase sempre, a usar uma imagem corporal não 

saudável. O corpo tem um lugar de destaque em nossa sociedade, sendo o lugar onde as 

subjetividades se inscrevem. Estas são indefinidas, já que em constante construção. Nos 

protagonistas supracitados de Calvino, percebemos diferentes formas de representação do 

sujeito e sua relação com o corpo, a história e a sociedade. Eles podem mostrar a distinção 

entre são e enfermo; corpo normal e anormal; a relação entre vida e morte em uma sociedade 

que busca cada vez mais a imortalidade através da ciência; os desejos do corpo e as formas de 

controle social. Seus espaços-corpos mostram significações, sentidos, identidades.  

O Medardo do início da trama, inteiro, era indeterminado, sem personalidade nem 

rosto; do Medardo reintegrado no final da narrativa também não se sabe nada. Temos apenas 

o visconde que vive enquanto metade de si mesmo. Para Calvino (2014, p. 12), essas metades, 

―essas duas imagens contrapostas de desumanidade, resultavam mais humanas, estabeleciam 

uma relação contraditória, a metade má, tão infeliz, de piedade, e a metade boa, tão 

compungida, de sarcasmo‖ (idem). A elas o autor fazia ―declamar um elogio à divisão ao 

meio como verdadeiro modo de ser, dois pontos de vista opostos, e uma invectiva contra a 

‗inteireza obtusa‘‖ (CALVINO, 2014, p. 12). Isso mostra não só a impossibilidade de nos 

sentirmos inteiros, mas, também, que sempre temos modos de ser e pontos de vista que por 

algum momento de nossa vida se contradizem. ―Agilulfo, o guerreiro que não existe, tomou 

os traços psicológicos de um tipo humano muito difuso nos ambientes de nossa sociedade‖ 

(CALVINO, 2014, p. 15). Uma inexistência munida de consciência. Uma representação da 

busca pela conquista do ser. Não sabemos de onde ele veio e nem para onde foi. Sabemos que 

era um cavaleiro que nunca perdeu uma batalha, mas que não existia fisicamente. 

As obras de Calvino podem mostrar a representação do corpo na sociedade do século 

XX, e também na de nossos dias, através do elemento insólito, o qual é o principal 

componente dessas obras e, por isso, elas estão dentro do que se conceitua como fantástico 

modo, e gênero maravilhoso, tendo em vista que não há leis racionais, nem precisa, que 
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expliquem um homem partido meio e um cavaleiro invisível que são agentes dentro da 

sociedade em que vivem. 

Por vias de aportes teóricos vários, importou-nos investigar a construção do insólito e 

algumas formas de representação do corpo a partir do Visconde e do Cavaleiro. São 

personagens que trazem à tona temas como a (in)tolerância, a ética, a estética, a saúde, e o 

envelhecimento, pois o Visconde mostra um corpo mutilado e deformado por uma bala de 

canhão, mas não se importa com sua própria aparência; mostra que as pessoas se tornam 

apáticas diante da maldade e igualmente atemorizadas diante bondade; que o ser humano é 

sociável quando nutrido por suas partes. O Cavaleiro pode mostrar, por outro lado, que a 

perfeição é uma ilusão, pois ela é inexistente, e que o homem é constituído pela alteridade. 

Concordamos, tal qual Borges e Fernandes Júnior (2013, p. 10), que ―o corpo 

ultrapassa a sua condição, um organismo estruturado por um conjunto de órgãos ou uma 

anatomia, e passa a compor outras relações com o mundo.‖ Há um encontro do Cavaleiro com 

a armadura, o vento, os insetos, os raios de sol; há um encontro do Visconde com a bala de 

canhão, com sua outra metade e com sua futura esposa, Pamela, ao final da narrativa. De 

qualquer forma, não podemos ignorar que o corpo é, ―‗primeiramente, encontro com outros 

corpos [...]. Afetado por uma multiplicidade de estímulos que cabe a ele selecionar, evitar, 

escolher, acolher‘‖ (idem). 
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Resumo: A semiótica é a teoria do discurso que propõe uma abstração prática e eficaz do 

sentido do plano do enunciado à instância do discurso, e desta à instância do extralinguístico, 

facilitando a leitura crítica e total do texto. O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar a 

abordagem da teoria semiótica na aplicação didática de um texto de caráter não verbal e os 

seus respectivos resultados, perpassando pela formação da atividade docente. Para tanto, 

fundamentou-se no aporte metodológico fornecido por A. J. Greimas & Courtés (2013), 

Fiorin (1990) e Barros (2001) no que tange ao percurso gerativo de sentido. Deste modo, fez-

se necessário a elaboração de uma sequência didática em quatro etapas distintas, tendo como 

ferramenta o nível profundo dessa abordagem semiótica. A aplicação da sequência realizou-se 

a uma turma de alunos do nível do 3º ano do ensino médio de uma escola pública do 

município de Andradina. Inicialmente, apresentou-se aos alunos a obra surrealista O filho do 

homem, de Magritte para que fizessem uma leitura dita a priori, com base em seus 

conhecimentos prévios e nas técnicas de leitura adquiridas em sala de aula, nas aulas de 

linguagem, códigos e suas tecnologias. Feito isso, expôs-se o método semiótico como um 

roteiro estratégico de leitura e apropriação do sentido do texto apresentado, por intermédio de 

outra obra surrealista. Em seguida, apresentou-se aos alunos, novamente, a atividade de 

leitura da mesma obra, embasado, desta vez, pela teoria semiótica explanada e exemplificada 

anteriormente. Por fim, realizou-se uma análise das leituras, anteriores e posteriores à 

apresentação da teoria semiótica e de seu instrumental, avaliando-as comparativamente por 

meio de critérios quantitativos e qualitativos. Conclui-se que os resultados aqui apresentados 

refletem uma pesquisa em andamento cuja avaliação preliminar demonstra uma certa 

potencialidade da teoria semiótica na ampliação do processo de percepção do sentido de 

enunciados de caráter verbal, não verbal e sincrético. 

PALAVRAS-CHAVE: semiótica; ensino; análise de conteúdo. 

 

Introdução 

 A dificuldade com o texto não verbal é uma das recorrências atuais no universo de 

alunos e professores. Por um lado, predominam a tensão, a impossibilidade, a falta de um 

olhar atento e crítico à imagem e seus devidos significados. Por outro, predomina a 

necessidade prática e metodológica na aplicação didática de conteúdos referentes a textos 
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imagéticos. Concomitantemente, é perceptível a escassez de resultados nas aulas de 

linguagens, códigos e suas tecnologias, tratando-se de textos não verbais. 

 Ponderando tais observações, fez-se necessário a procura de um instrumental didático 

que fornecesse um conjunto de técnicas para uma leitura, capaz de lidar com a apropriação do 

sentido do texto, desde as camadas mais perceptíveis às mais abstratas e complexas. Para 

tanto, buscou-se nas teorias do discurso o aporte metodológico da teoria semiótica, 

denominado percurso gerativo de sentido, como ferramenta estratégica de leitura. Para fins de 

teste, realizou-se a aplicação de uma sequência didática com o tema ―vanguardas europeias‖, 

trabalhado pelo professor de língua portuguesa, a uma turma do 3º ano do ensino médio de 

uma escola pública, tendo como base esse aporte metodológico. 

 Este trabalho, portanto, tem como objetivo apresentar a aplicação da referida 

sequência didática, com base na teoria semiótica, além de discutir seus respectivos resultados 

obtidos. Num primeiro momento, apresentar-se-á, resumidamente, uma breve descrição da 

proposta semiótica e do percurso gerativo de sentido, discorrendo sobre as suas devidas 

importâncias com relação à formação de professores que têm no texto um objeto de atividade 

pedagógica. Em seguida, será feita uma apresentação da referida sequência didática e sua 

devida aplicação, além da análise e discussão dos resultados dessa aplicação. 

 

A teoria semiótica e a formação docente 

 Antes, porém, de tratar da aplicação da sequência didática, faz-se necessário abordar 

alguns pontos a respeito da semiótica e do percurso gerativo de sentido, sua conceituação e 

método, além da sua importância na formação e no desenvolvimento da atividade docente. 

 A teoria semiótica, grosso modo, é a ciência da significação e, enquanto teoria do 

discurso, visa o sentido do texto através dos enunciados. Teve como precursor, o lituano A. J. 

Greimas e, por intermédio dos estudos deste e de seus discípulos, tornou-se um campo de 

pesquisa fértil, inicialmente, na França, e, atualmente, em muitos países, como no Brasil, onde 

possui inúmeros adeptos, entre os quais se destacam os estudiosos Fiorin (1990) e Barros 

(2001) cujos trabalhos perpassam o percurso gerativo de sentido. 

 A propósito do percurso gerativo de sentido, pode-se defini-lo como: 
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(...) uma sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de receber 

uma descrição adequada, que mostra como se produz e se interpreta o 

sentido, num processo que vai do mais simples ao mais complexo (FIORIN, 

1990, p. 17). 

 

 Deste modo, o percurso gerativo de sentido projeta uma visão total do sentido do 

enunciado, das estruturas semio-narrativas às estruturas discursivas, por meio desses 

patamares ou níveis, que são: nível fundamental, nível narrativo e nível discursivo, sendo que 

cada nível se compõe de um componente sintático e um semântico. 

 O nível fundamental é o responsável em abstrair o sentido das camadas mais 

profundas do texto, constituindo, assim, as estruturas elementares da significação, 

configuradas no quadrado semiótico. Seu componente sintático se dá por operações de 

asserção e negação, enquanto a semântica fundamental apresenta-se por meio de categorias 

contraditórias básicas com relação a um valor eufórico (positivo) ou disfórico (negativo). 

 Já o nível narrativo ou nível de superfície tem como objetivo organizar a narrativa. 

Seu componente sintático constitui-se de enunciados de estado (ser), relacionado à junção do 

sujeito com o objeto (conjunção ou disjunção), e enunciados de fazer, que transferem um 

estado a outro, sendo que, ainda nesse componente sintático, a narrativa se desenvolve 

hierarquicamente nas fases de manipulação, competência, performance e sanção. Já a 

semântica narrativa visa os objetos modais e de valores, além da descrição dos planos da 

narrativa. 

 O nível discursivo constitui as estruturas discursivas e é responsável, como o nome já 

diz, pelo discurso do enunciado. Seu componente sintático enfoca as categorias de pessoa 

(actorialização), espaço (espacialização) e tempo (temporalização), enquanto a semântica 

discursiva preocupa-se com os processos de figurativização e tematização. 

 Devido à proposta de investigar o percurso pelo qual se gera o sentido do texto, 

transcorrendo do plano do enunciado ao plano do discurso, a semiótica propicia um 

indispensável recurso para a formação do docente. Isto porque aguça a sua percepção de leitor 

crítico para o exercício de uma práxis pedagógica. 

 Além disso, a semiótica oferece ao docente um instrumental ao mesmo tempo objetivo 

e dinâmico, que permite um trabalho mais prático com enunciados de caráter verbal, não-

verbal e sincrético, principalmente ao se lidar com os que carregam significados mais difusos 

ou abstratos. 
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 Por fim, devido à quantidade e variedade de estudos desenvolvidos pelos 

semioticistas, das últimas décadas aos dias atuais, a semiótica instiga o professor a se atualizar 

constantemente na pesquisa e a aprimorar o seu método de trabalho com textos, incentivando-

o à formação continuada e ao desejado alcance de professor-pesquisador. 

 

Uma experiência didática com o texto não verbal 

 A aplicação da sequência didática ocorreu em uma turma de 11 alunos do 3º ano do 

ensino médio, da Escola Estadual Doutor Augusto Marini, uma instituição de educação 

básica, localizada no município paulista de Andradina, e constituída por 13 salas de aula, nas 

quais estudam aproximadamente 900 alunos, distribuídos em 30 turmas, entre os períodos 

matutino, vespertino e noturno. 

 A sequência didática elaborada teve como objetivo a compreensão da estética 

surrealista por meio da leitura da obra de arte O filho do homem, do artista belga Magritte
84

. 

Isto respeitando o Referencial Curricular da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino 

do Mato Grosso do Sul (2012, p. 102) e o Currículo do Estado de São Paulo (p. 101), no que 

diz respeito aos conteúdos de ensino para tal nível escolar envolvendo as vanguardas 

europeias e a consolidação do modernismo. A propósito dos recursos, utilizou-se apenas um 

projetor multimídia, além de um notebook. Com relação à duração da sequência, gastaram-se 

4 aulas de 50 minutos cada. Já a fase de metodologia da sequência didática se realizou através 

de 3 oficinas. 

 Na primeira aula, fez-se, inicialmente, uma recapitulação, com os alunos, sobre os 

conteúdos trabalhados nas aulas anteriores. Em seguida, apresentou-se a eles o quadro O filho 

do homem, de Magritte, para que discutissem a respeito, em grupo, e depois redigissem, 

individualmente, suas respectivas interpretações.  

                                                           
84

 Nascido em Lessines, na Bélgica em 21 de novembro de 1898, René François Ghislain Magritte teve uma 

infância abalada ao presenciar aos treze anos o recolhimento do cadáver de sua mãe, que se suicidara no rio 

Sambres. Em contraposição, desenvolveu precoce e genialmente o gosto pela pintura, inspirando-se na natureza 

metafísica de Giogio de Chirico, o ―Népoli‖. Inserido no ciclo intelectual europeu, fez amizades com outros 

artistas, entre eles Paul Éluard, o poeta da liberdade, e André Breton, poeta e teórico surrealista na França. Na 

vida íntima, Magritte casou-se com Georgette Berger e não teve filhos. Já na vida artística, pintou mais de mil 

quadros sob uma estética surrealista, em que (cerebral e visual) visava unir elementos corriqueiros do cotidiano 

na produção de uma expressão visual no leitor, o ―visual thinking‖, por meio do sentido desconhecido, 

esboçando, deste modo, uma relação binária entre arte e cérebro, através da qual lhe alcunharam de o ―poeta 

cerebral‖. Magritte morreu de câncer em Bruxelas, no dia 15 agosto de 1967. 
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 Nas aulas 2 e 3, explanou-se o nível fundamental do percurso gerativo de sentido, por 

meio da obra A explicação, também de Magritte, discorrendo acerca da construção do 

quadrado semiótico, ou estruturas elementares da significação, e transpondo o sentido desse 

enunciado não-verbal ao contexto estético do surrealismo. 

 Por fim, na aula 4, exigiu-se dos alunos uma nova interpretação de O filho do homem, 

de Magritte, e desta vez baseada na teoria semiótica. Para auxílio didático e metodológico 

apresentou-se aos alunos um roteiro contendo as seguintes informações: 

 

1) Procure as oposições na obra; 

2) Procure o que se afirma e o que se nega na obra; 

3) Procure o que é positivo e o que é negativo; 

4) Construa o quadrado com as oposições encontradas; 

 

 Recolhidas as interpretações, seguiu-se para a quarta fase da aplicação da sequência, 

correspondente à avaliação, em que se analisaram os textos dos alunos, feitos a priori e feitos 

com base na teoria semiótica, comparando-os quantitativa e qualitativamente. 

 

O filho do homem: uma primeira leitura 

 Convêm ressaltar que, logo abaixo, apresentam-se apenas as interpretações feitas por 

três alunos, anteriores e posteriores à exposição do instrumental semiótico, devido à limitação 

estrutural deste trabalho. Não obstante, ressalta-se, que para fins de conduta da pesquisa, os 

nomes dos desses alunos estão substituídos pelas letras A, B e C, enquanto a primeira e a 

segunda interpretações estão substituídas pelos números 1 e 2, respectivamente. Além disso, 

as interpretações transcritas representam fielmente a escrita deles, de modo que se 

desconsideraram os erros gramaticais e de concordância presentes. 

 Ponderando a recapitulação dos conteúdos das aulas anteriores, como vanguardas 

europeias e modernismo, aplicou-se uma atividade concernente à interpretação de uma obra 

de arte do surrealista René Magritte, intitulada O filho do homem. Assim os alunos 

transcreveram, em redações curtas, suas respectivas interpretações, pautadas no conhecimento 

prévio e nos conteúdos e habilidades desenvolvidos em sala de aula sem o aporte teórico-

metodológico da semiótica. 
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(A) 1 – O quadro do Magritte representa o pensamento do ser humano, porque a maçã está 

flutuando na frente dos olhos do homem, roubando a sua atenção e fazendo ele refletir. 

 

 Logo em primeiro plano, percebe-se uma escrita demasiadamente escassa por parte do 

aluno A. Com relação ao tema da obra interpretada, nota-se uma divagação, no que deveria 

ser a progressão temática, além da não compreensão do assunto tratado no quadro. Nota-se, 

também, a dificuldade do aluno A em abstrair os significados implícitos da obra, assim como 

relacioná-los a uma contextualização da estética surrealista. 

 

(B) 1 – O tema da pintura retratada é o sonho e a maçã que está na frente do rosto do 

homem é o desejo que ele sente das coisas. 

 

 A interpretação realizada pelo aluno B impressiona por dois motivos: pelo fato de ser 

demasiadamente curta e pelo fato de estar parcialmente correta. Contudo, nota-se que o aluno 

B não desenvolve uma análise, propriamente dita, advinda de elementos que compõem o 

quadro como um todo. Ele apenas separa os termos ―maçã‖ e ―homem‖ e os relaciona com as 

categorias ―desejo‖ e ―sonho‖. Logo, tem-se um aluno que, mesmo escrevendo pouco e não 

analisando a obra de Magritte, identifica nela, pelo menos, uma característica surrealista, o 

sonho. 

 

(C) 1 – O quadro de Magritte retrata um homem vestido de terno e chapéu que observa 

uma maçã estando em cima de uma ponte e reflete sobre um acontecimento misterioso da 

sua vida. 

 No fundo da imagem, o azul das águas do mar se ajunta com o azul do céu, 

anunciando o estado de equilibrio do homem com a natureza a seu redor e reforçando a 

ideia de mistério. 

 

 Na sua interpretação, o aluno C também não identificou a temática da obra de 

Magritte, embora tenha enfatizou duas ideias próximas: a reflexão e o mistério. Diferente dos 

alunos A e B, desenvolveu certa progressão temática, mas sem pertinência em relação até com 

o próprio ponto de vista defendido. Ressalta-se, porém, a capacidade do aluno C em descrever 

a imagem de fundição do mar com o céu, que proporciona uma espécie de equilíbrio no plano 

de fundo do quadro. 
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 Nessas interpretações a priori, os alunos A, B e C apresentaram um problema de 

identificação com a temática da obra de Magritte. Isto devido à natureza abstrata e implícita 

do tema e de sua projeção, o plano estético do surrealismo. Além disso, percebeu-se, nas 

interpretações, certa incoerência, que se desenvolve do início ao fim da redação sem que 

ocorra uma progressão temática, uma vez configurado o caráter implícito da obra.  Deduz-se a 

insuficiência da interpretação dos alunos perante pinturas com temas, grosso modo, mais 

difusos ou que pertençam a artistas que lhes fogem do conhecimento. Outro problema 

encontrado foi a escrita escassa, devido, provavelmente, à falta de conhecimento sobre o 

conteúdo do quadro. Enfim, as interpretações dos alunos não se dissociam de nenhuma 

análise, pois está não há. Pelo contrário, aliás, são construídas, numa primeira leitura, de 

imagens confusas, generalizadoras e até mesmo imaginativas. 

 

Uma análise semiótica de O filho do homem, de Magritte 

 O quadro O filho do homem, de Magritte, foi pintado em 1964 e consiste em um 

homem de chapéu, terno e gravata, frente a um muro, tendo o céu e o mar como planos de 

fundo. Além disso, uma maçã verde, figurada ao centro da obra, paira perante o homem, 

ocultando-lhe o rosto. 

Figura 1 – O filho do homem, de Magritte 
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Fonte: página de The son of man, de Magritte

85
 

 

 A obra O filho do homem, de Magritte representa o homem no conflito interior de sua 

existência, enquanto ser social fragmentado. A imagem de pleno realismo e aparente 

normalidade do cotidiano (homem engravatado com chapéu rente a uma mureta) se mistura 

com a irracionalidade concreta, irreal e impossível (mação verde flutuante), o que sugere um 

estado onírico (inconsciente), fomentando, assim, a curiosidade do espectador. Esse caráter 

onírico e irracional (categoria contraditória racionalidade vs. irracionalidade) constitui a 

estética surrealista, sob a influência da teoria psicanalítica, de Sigmund Freud e da filosofia 

metafísica. Tratando-se do nível fundamental do percurso gerativo de sentido, o terno, a 

gravata, o chapéu, a mureta, componentes de uma cultura construída em milênios, contrastam 

com a fusão natural céu / mar e com a maçã verde, na categoria cultura vs. natureza. Além 

dessas categorias, o que mais marca na obra é o que Greimas (2013, p. 532) chama de 

modalidade veridictória, ou melhor, a categoria ser vs. parecer. Isso, porque, por seu turno, a 

maçã verde (sujeito actante) remete ao surgimento imaturo do pecado, do desejo inconsciente 

(categorias contraditórias espírito vs. corpo, consciência vs. inconsciência), núcleo da tese 
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freudiana, envolvendo os componentes de todos os sentidos desse homem, toda a sua 

identidade facial, atribuindo-lhe uma não identidade e tornando-o um não ser ao que ele 

parece. Esse surgimento do pecado, em relação a não identidade do homem, configura uma 

intensidade que, hipoteticamente, origina a partir do momento em que a maçã passou a 

flutuar, isto é, quando o sonho iniciou-se, separando de um lado o homem real (concreto, 

racional) do homem na paisagem frente à maçã (onírico, irracional). O que se tem, por fim, é 

um não ser que parece ser (mentira), dotado de uma não identidade, e que se manifesta 

parcialmente, isto é, um homem fragmentado e irreconhecível em seu tempo, enquanto 

produto da evolução da humanidade e em contraposição a gênese de sua raça. 

 

A aplicabilidade da semiótica: uma segunda leitura 

 As leituras feitas a priori pelos alunos sobre O filho do homem pouco se assemelham 

com o que a obra traz em sua essência, muito menos, comparando-as com a análise levantada 

pela teoria semiótica. Já as interpretações feitas pelos mesmos alunos com base no percurso 

gerativo de sentido trazem uma perspectiva contrária. 

 

(A) 2 – A obra trata da identidade do homem e do segredo pecaminoso dele por causa da 

maçã que é um simbolo do cristianismo. Por ela estar verde e encobrindo o rosto desse 

homem entende que é o pecado que está nascendo e atingindo a identidade humana em si 

mesma. 

 Tem muitas oposições no quadro que levam a entender essa identidade. A 

parcialidade e a totalidade visivel no homem leva a entendê-lo como um sujeito 

incompleto por causa da maçã e a oposição ser e parecer trata da questão da identidade. 

 

 Em sua segunda interpretação, o aluno A conseguiu identificar, parcialmente, a 

temática implícita da pintura de Magritte, isto é, as relações identitárias demonstradas na 

semântica fundamental a partir da categoria modal ser vs. parecer e que se relacionam com a 

maçã, simbologia do pecado de acordo com a tradição judaico-cristã Além disso, o aluno A 

conseguiu também descrever, através de outra categoria (totalidade vs. parcialidade), uma 

mobilidade presente na pintura e que se explica devido às operações da sintaxe fundamental, 

apresentada a ele na orientação ―procure o que se afirma e o que se nega‖. Isso o permitiu 

encontrar, no quadro, a incompletude do homem em detrimento com a sua identidade. 
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(B) 2 – A obra tem como tema o segredo e a identidade do homem presente na oposição 

ser e parecer, porque ele é um homem mas não parece ser com uma maçã flutuando na 

frente do seu rosto. Esse homem está entre o ser e o parecer, porque ele guarda um 

segredo ruim e recente que é a maçã verde, o símbolo religioso do pecado. 

 

 Desta vez, o aluno B desenvolveu significantemente a escrita, não só em termos de 

extensão, como também na organização das ideias e na defesa do seu ponto de vista. Isto se 

deve à apropriação do sentido implícito no enunciado. Além disso, o aluno B avançou na 

hipótese de pecado, configurada na ―maçã‖, relacionando-a a modalidade veridictória 

greimasiana ser vs. parecer aos temas segredo e identidade. 

 

(C) 2 – O quadro de René de Magritte representa a falta de identidade do homem, pois a 

maçã verde flutua cobrindo a sua face, que é o que ele tem de mais específico. Essa maçã na 

bíblia é a representação do pecado que formou toda a humanidade no início. 

 A imagem retrata também a oposição racionalidade X irracionalidade e dá um aspecto 

de sonho e de mistério do homem com a paisagem e a maçã, que lembram a metafísica e a 

pintura surrealista. 

 

 Em sua segunda leitura, o aluno C identificou mais objetivamente o tema do quadro do 

Magritte. Conseguiu também relacionar, a partir de uma categoria opositiva da semântica 

fundamental (racionalidade vs. irracionalidade), elementos da obra que constituem ao seu 

plano de fundo, o sonho, o qual constitui, por sua vez, uma característica específica da estética 

surrealista. Comparado aos outros alunos, o aluno C obteve o maior êxito em sua segunda 

interpretação, por ter construído com eficácia o percurso de geração de sentidos, que vai do 

plano do enunciado à instância discursiva e desta para o contexto, no caso, a estética 

surrealista. 

 Realizadas as interpretações dos alunos com base na teoria semiótica, elaborou-se uma 

avaliação, com critérios quantitativos e qualitativos, na busca de uma explicitação sucinta dos 

resultados obtidos, através de uma perspectiva comparativa. Como critérios quantitativos, 

utilizou-se o desenvolvimento da escrita em contraste com o conhecimento da temática do 

enunciado. Já como critérios qualitativos, utilizou-se de questões fundamentadas na 

apropriação do sentido do texto. Essa avaliação teve como produto o quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Avaliação comparativa 
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Avaliação comparativa 

Critérios de avaliação Interpretação “a priori” Interpretação com a semiótica 

Tema central Não identificação Identificação 

Progressão temática Prolixidade, incoerência Clareza, coerência 

Preservação do ponto de vista – Preservação significativa 

Transição ―enunciado/discurso‖ – Abstração eminente do sentido 

Transição ―discurso/contexto‖ – Abstração razoável do sentido 

Escrita Escassez, imprecisão Abundância, Precisão 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Como se percebe no quadro ―avaliação comparativa‖, as interpretações dos alunos, 

realizadas com o auxílio da semiótica, obtiveram certo êxito, comparadas as interpretações 

ditas ―a priori‖. Resumidamente, nota-se que, com a semiótica, os alunos tiveram uma 

capacidade de identificar o tema e dissertar sobre ele, construindo assim uma progressão 

temática com ideias coerentemente articuladas. Além disso, os alunos, na maioria dos casos, 

relacionaram a temática do quadro do Magritte, através da abstração dos sentidos, com a 

estética do surrealismo, num percurso que se desprende do enunciado, desloca-se no discurso 

e desemboca-se no contexto artístico-literário. 

 

Conclusão 

 É importante ressaltar que a utilização do percurso gerativo de sentido da teoria 

semiótica, de viés greimasiano, enquanto instrumento prático-metodológico, torna-se um 

importante recurso didático-pedagógico no processo de ensino e aprendizagem da área de 

Linguagens, códigos e suas tecnologias, uma vez que aguça a percepção do aluno na leitura, 

análise e interpretação de enunciados não verbais e na apropriação dos significados mais 

implícitos e abstratos, manifestados nas suas estruturas semio-narrativas e discursivas. 

 Por outro lado, a teoria semiótica torna-se um instrumental prático e objetivo ao 

docente no trabalho com textos de diversas naturezas, formando, a cada enunciado, um leitor 

crítico e incentivando-o, a cada descoberta nos campos semióticos, na consolidação de um 

professor-pesquisador, capaz de refletir sistematicamente sobre a linguagem, enquanto reflexo 

da realidade, quer seja no âmbito artístico, quer seja no âmbito prático. 
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Resumo: Este artigo se propõe a analisar o poema ―À sombra de Eva‖, do livro Ínvio lado, da 

poetisa goiana Darcy França Denófrio, tendo em vista a misoginia medieval e seu legado.  A 

escolha de tal poema justifica-se porque a misoginia medieval e sua cristalização ao longo dos 

séculos, que já é anunciado no próprio título, e é atualizada e reavivada pela autora. No 

poema, o drama do silêncio feminino é duplicado, porque não se trata apenas desejo da 

mulher de ter voz, mas, é acima de tudo, a voz da poetisa que quer romper as muralhas da 

repressão de séculos e séculos de silenciamento e subjugação. Nesse processo, não podemos 

ignorar a identidade do sujeito empírico, que, sendo mulher, procura reconstituir o passado 

por meio do artístico da arte. Os procedimentos composicionais do poema, no plano estético-

verbal, denunciam a subjetividade do eu empírico que se consubstancia com a subjetividade 

do eu lírico, o qual assume a perspectiva feminina que procura no corpo da linguagem estética 

desvendar a história da mulher e sua relação com o outro.  O poema ainda pode ser lido como 

um desabafo poético de uma voz lírica que revive e questiona o silêncio feminino na própria 

história oficial e na história da literatura. Com esse intuito, nos voltaremos para a leitura da 

tradição bíblica e seu legado; para os apontamentos de Pedro Carlos Louzada Fonseca e R. 

Howard Bloch acerca do  interdito da fala feminina como um dos topoi da misoginia 

medieval.   

PALAVRAS-CHAVE: Misoginia; Medieval; Legado. 

 

Nas religiões patriarcais, como na pagã grega, na judaico-cristã e na islã, percebemos a 

supremacia do masculino em detrimento do feminino. Na Bíblia, tanto no Velho Testamento 

quanto no Novo Testamento, é flagrante o olhar depreciativo lançado sobre a mulher. São para 

essas passagens que o pensamento misógino da Idade Média vai se voltar para difundir o 

discurso derrogatório do feminino. O primeiro livro da Bíblia já propaga a superioridade do 

sexo masculino ao descrever a criação de Eva a partir da costela de Adão. Junta-se a isso  o 

fato de delegarem a ela  a perda do Paraíso, uma vez que recaí sobre  Eva a desmedida de 

desobedecer a Deus e comer do fruto proibido e ainda induzir Adão a fazer o mesmo. Em 

decorrência dessa atitude: ―Javé Deus disse então para a mulher ‗vou fazê-la sofrer muito em 

sua gravidez entre dores, você dará à luz seus filhos; a paixão vai arrastar você para o marido, 

e ele a dominará‘‘‘(GÊNESIS, 3: 16).  



 

 
 

 515 

A submissão feminina não é decorrente apenas do fato de a mulher ser criada a partir 

de Adão, mas, em especial, pelo seu ato de desmedida. Das muitas passagens bíblicas, muitas 

declarações do Apostolo Paulo foram utilizadas de maneira descontextualizadas para que o 

pensamento misógino fosse propagado na Idade Média.  A seguir, selecionamos uma 

passagem direcionada a Timóteo acerca do controle da fala feminina, um dos topoi da 

misoginia medieval: ―Durante a instrução, a mulher deve ficar em silêncio, com toda a 

submissão. Eu não permito que a mulher domine ou ensine o homem. Portanto que ela 

conserve em silêncio‖ (TIMÓTEO, 2: 11, 12). Paulo se vale da desmedida de Eva para dizer 

da inferioridade e culpa feminina: ―Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi 

Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, pecou‖ (TIMÓTEO, 2: 13, 15). Outros 

exemplos da Bíblia foram amplamente utilizados no processo da internalização de ideias 

misóginas no inconsciente coletivo da Idade Média. Assim, histórias como as de Sansão e 

Dalila, Jó e sua esposa incrédula, Davi e Betsabá eram difundidas no ethos medievo. 

Sublinhamos que a difusão do ideário misógino não era atitude somente masculina, 

também as mulheres expressavam-na. Tal assertiva pode ser verificada nas cartas trocadas 

entre Heloísa e Abelardo. E, apesar do problema da veracidade das missivas – uma vez que 

são narradas por Abelardo –, interessa-nos as ideias e manejos retóricos vigentes na época que 

são assimilados por Heloísa. Ela se vale do livro dos Provérbios, Eclesiastes e a Santo 

Ambrósio para propagar o discurso derrogatório do feminino. Heloísa assume um discurso 

altamente misógino ao se colocar contra o casamento e ver na sua união com Abelardo a 

desgraça do consorte. Na carta três, para justificar o infortúnio causado ao esposo, recorre a 

um dos  topoi vigente na época, que  atribui a mulher –  por ela pertencer à linhagem de Eva –

, qualquer adversidade causada ao homem, ―a primeira mulher no jardim do Éden seduziu o 

primeiro homem: criada pelo senhor para lhe trazer assistência, ela foi sua perda. 

(Correspondências de Abelardo e Heloisa, 2000, p.116).  Como se percebe, para o 

pensamento misógino, a mulher deveria acatar seu lugar à margem, posto que viviam à 

sombra de Eva, purgando pela sua desmedida.  

Há muito a mulher é subjugada, mas a aversão ao feminino, bem como a postura 

misógina, foram levadas ao extremo no final do século XIV até metade do século XVIII, 

período que será marcado pela forte repressão às mulheres e voltado para discursos 

impregnados de valores androcêntricos, os quais se apoiavam nos postulados patrísticos e no 
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seu legado que eram altamente misóginos. Segundo Muraro (1991), data dessa época a 

repressão sistemática do feminino, momento de trevas da história, em que mulheres eram 

caçadas, torturadas e mortas. Acusadas de bruxarias, elas recebiam como punição a morte em 

fogueiras. 

 Nesse contexto sombrio, o Malleus Maleficarum – traduzido para o português como 

O martelo das feiticeiras –, de autoria dos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger –, 

torna-se, segundo Muraro, a Bíblia dos inquisidores, estando presente na banca de todos os 

julgamentos. Para Muraro, tal manual pode ser visto como continuação do Gênesis: ―Assim, o 

Malleus Maleficarum, por ser a continuação popular do Segundo capítulo do Gênesis, torna-

se a testemunha mais importante da estrutura do patriarcado e de como esta estrutura funciona 

concretamente sobre a repressão da mulher e do prazer‖ (MURARO, 1991, p. 16). Como 

atesta Muraro, a repressão ao feminino tinha fortes implicações políticas. Também, na sua 

perspectiva, o genocídio de mulheres foi a maneira encontrada  para afastá-las da esfera 

política e de se organizarem em sociedades companesas na resistência contra o sistema feudal, 

que até o final do século XIII encontrava-se frouxo e disperso. Nesse sentido, sublinha 

Muraro que a coerção do feminino tinha como objetivo tornarem as mulheres submissas e 

dóceis, o que camuflava interesses daqueles que já visualizavam a Era Industrial, que 

começava a ser forjada no seio do feudalismo e precisava de trabalhadores alienados e 

submissos. 

Muraro defende que num mundo teocrático a transgressão da fé pode ser equiparada à 

infração política e que os inquisidores tiveram a astúcia de correlacioná-las. Logo, o fato de, 

―as mulheres serem ligadas à sexualidade, as tornaram as agentes por excelência do demônio‖ 

(MURARO, 1991 p. 15), daí serem acusadas de copularem com o demônio. Cita Muraro que, 

‗Eva nasceu de uma costela torta de Adão, portanto nenhuma mulher pode ser reta‘ 

(MURARO, 1991, p. 15).   Isso fortalece o ideário misógino, para o qual as mulheres são 

criaturas destinadas a levarem o homem à ruína, pois, ao serem descendentes diretas de Eva, 

possuem o mal enraizado no próprio gênero.  

Numa outra vertente, Carlos Amadeu B. Byington – ao prefaciar o tão citado manual –

, aponta uma direção simbólica para esse momento da história. Segundo ele, o Malleus pode 

ser lido como deformação do mito cristão da salvação pelo amor, o qual se dividiu:  
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Uma parte preservou a essência da mensagem cristã e transformou a relação 

Eu/Outro do padrão patriarcal para um padrão de igualdade e interação 

criativa. Outra deformou o mito através da Inquisição e criou uma enorme 

dissociação cultural expressa nas polaridades Cristo/Demônio e Santa Madre 

Igreja/ Bruxa. Uma história simbólica do Cristianismo nos mostra como a 

Demonologia e o ódio às mulheres cresceram às expensas da 

despotencialização do papel cultural revolucionários dos símbolos de Cristo 

e da Igreja (BYINGTON,1991, p. 21). 

 

 Byington compara a Inquisição ao nazismo, pois considera ambos  patologias 

culturais, entretanto, ressalva que  no caso do último, o assassinato de pessoas ocorria porque   

elas eram consideradas impuras, uma vez que os nazistas se pensavam puros e almejavam  

formar uma nova humanidade racialmente aprimorada, isso, sem necessidade de distorcer o 

humanismo ocidental para justificar seus crimes.  No caso da Inquisição, que também se 

julgava purificadora, repudiava o humanismo cristão, assim como se fundamentava 

teologicamente nele para justificar seus crimes.  

Ainda comparando a Inquisição ao nazismo, Byington assevera que a psicose que 

assolava os nazistas, embora evidenciasse a projeção de sua Sombra
86

, não incluía o mesmo 

grau de patologia coletiva como ocorreu na Inquisição, visto que esta projetava de maneira 

paranóide sua própria sombra e apresentava uma patologia coletiva de caráter psicopática, que 

distorcia o pensamento dos doutores da Igreja como Santo Agostinho e Santo Tomás de 

Aquino. Nas suas palavras, ―o Malleus é um compêndio que só pode ter sido produzido por 

mentes gravemente enfermas. Trata-se, porém, de uma patologia cultural que seria mutilante 

reduzir a problemática individual (BYINGTON, 1991, p. 28).  

A questão crucial aos que denegriam a imagem da mulher relacionando-a ao mal e à 

perda da razão e, por conseguinte, da alma, deixa entrever o medo do feminino que já está 

presente desde o episódio do Éden, uma vez que a mulher prova do interdito, daquilo que 

levaria ao conhecimento e a igualaria a Deus. Diante disso, a coerção moral do feminino, de 

sua sexualidade, ancora-se num arsenal de normas e condutas legitimadas pela literatura 

patrística e seu legado.  

                                                           
86

 O termo sombra é utilizado em no sentido por Carl Gustav Jung (2007, p. 21) ressalva que a sombra é uma 

parte viva da personalidade e por isso quer comparecer de alguma forma. Para ele, é uma prova de coragem no 

caminho interior, tarefa nem sempre fácil de ser executada, espécie de mola propulsora que impulsiona à fuga do 

encontro consigo mesmo, significando, muitas vezes, enfrentar o seu lado sombrio, desagradável e que, muitas 

vezes, preferimos projetar à nossa volta. 



 

 
 

 518 

Para Byington, a Inquisição tem origens remotas e podem ser rastreadas a partir da 

redação do Novo Testamento, o qual põe em cena a censura e o reducionismo patriarcais, o 

que, segundo ele, pode ser visto nos evangelhos de Tomé, de Felipe e de Maria, que foram 

―desenterrados juntos com outros escritos gnósticos no Egito em 1945, e que ficaram 

conhecidos como a Biblioteca de Nag Hamadi, atribuem um papel muito relevante às 

mulheres na mensagem de Cristo, especialmente Maria Madalena‖ (BYINGTON, 1991, p. 

23). Maria Madalena teria sido uma apostola iniciada por Cristo, sendo a sua preferida.  

As fontes da misoginia medieval, segundo Pedro Louzada Fonseca (2013), podem ser 

identificadas em duas direções, são elas: a antiga lei hebraica e a cultura grega. Na última, por 

exemplo, Pandora, a primeira mulher criada pelos deuses, foi enviada à terra para seduzir os 

mortais e levá-los à perdição. Na hebraica, recaí sobre Eva, a primeira mulher, os sofrimentos 

a que o homem é submetido, uma vez que ela se deixou seduzir pela serpente ao comer do 

fruto proibido por Deus, e ainda levou Adão ao mesmo ato.  

 Em tal estudo, Fonseca aponta que os postulados de Aristóteles acerca da procriação 

das espécies, dentre elas, a humana, influenciaram na formação tradicional do antifeminismo, 

o qual vigorou na sua época e posteriormente, influenciando assim o pensamento medieval e 

moderno.  Esses escritos sobre o gênero feminino foram revisitados pelos padres da Igreja, o 

que se pode atestar com a Etymologiae de Santo Isidoro de Servilha. Nela, ele retoma os 

postulados de Aristóteles acerca do sêmen, da menstruação e da contribuição da mulher na 

procriação. Conforme Fonseca (2013), em tais princípios, o sêmen é valorizado em 

detrimento da menstruação, pois ele seria mais nutricional que o resíduo feminino, e, devido 

ao corpo masculino produzir maior calor, ele seria dotado de maior potência. No caso da 

mulher, ela produzia um resíduo mais fraco, pois lhe faltava calor, e, por isso, contribuiria em 

menor grau na procriação. 

Ao discorrer sobre a severidade derrogatória da mulher e o malefício do feminino 

medieval, Fonseca sublinha que a relação língua e sociedade revela a existência de uma 

ideologia fixa no que concerne à questão do gênero. Nas suas palavras:  

 

Através das lentes do gênero, pode-se prontamente observar a capciosa 

natureza de um discurso dominante que, simbolicamente, mascara 

prerrogativas do masculino e que, de maneira inevitável e consistente, trata a 

identidade do outro sexual como inferior e, dessa forma, passível de 

discriminação, controle e dominação (FONSECA, s/d, p. 3). 
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Outro aspecto discutido por Fonseca diz respeito à configuração de gênero na cultura 

ocidental, que, segundo ele, se fundamenta na visão tradicional relativa à marcação de gênero 

que se constituiu a partir de preconceituosas diferenças naturais, morais e institucionais.  Para 

Fonseca, tal noção essencialista da diferença de gênero foi sistematizada por Santo Isidoro de 

Servilha nas suas Etimologias, e, 

 

[...] resume um dos aspectos da forma de conhecimento do mundo medieval 

–, constitui, de forma estratégica o apanágio do tradicional discurso 

masculinista de ascendência judaico-cristã, cujo fundamento ocorreu a partir 

do episodio bíblico da legitimação do poder de nomeação dos animais 

atribuído por Deus a Adão (FONSECA, s/d, p. 5). 

 

Esse poder atribuído a Adão o aproxima de Deus. Dar nome às coisas é crucial ao 

poeta, pois nomear, é criar a coisa, dar-lhe existência. O fato de a mulher ficar fora dos 

registros literários equipara-se ao seu papel na criação. Em ―À sombra de Eva‖, o drama do 

silêncio feminino é duplicado, porque não se trata apenas desejo da mulher de ter voz, mas, é, 

acima de tudo, a voz da poetisa que quer romper as muralhas da repressão de séculos e 

séculos de silenciamento e subjugação. 

Na opinião de Fonseca, a questão da existência de gênero e suas nítidas conotações 

misóginas no período medieval foram marcadas pela ideologia patriarcalista cristã e embasada 

por um ideário de fundamento teológico doutrinário moralizante, revelador de uma ordem 

política. Tal pensamento coaduna-se com o de Muraro – exposto inicialmente – quando ela 

relaciona a repressão ao feminino a implicações políticas.  

O interdito da fala feminina é um dos aspectos da misoginia medieval discutido tanto 

por Fonseca quanto por R. Howard Bloch.  Em nota, Bloch cita Brown, para quem ―o 

discurso da misoginia, que representa uma tentativa de falar do outro através da voz do outro, 

estão tão estritamente ligado à alegoria, forma ou registro literário cujo próprio nome significa 

―falar de outra forma‖. (BLOCH, 1995, p. 21). Bloch sublinha que a ligação do feminino com 

o ardis da fala é anterior ao século XIX. O que se verifica na Odisseia de Homero, no 

episódio das sereias; em Hesíodo, com Pandora, ―a fala mentirosa‖; e no Velho Testamento, 

no qual se presencia o feminino e sua sedução verbal que provoca a discórdia entre Deus e o 

homem, levando esse último à Queda.  Também a disposição da mulher de provocar confusão 
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está intimamente arraigada na concepção medieval do problema do discurso e se liga à  

própria condição da poesia conforme  Bloch (1995).  

Se no passado, a poesia e mulher se equiparavam, pois se ligavam intimamente ao ato 

de falar demais, para a consciência moderna, torna-se meio de expressar a condição da mulher 

pela própria mulher. É no corpo da linguagem estética que procura desvendar sua história e a 

relação com o outro.  

Darcy França Denófrio se insere no grupo de escritoras que buscam revistar o passado 

por meio da escrita literária. Ela tem uma obra poética significativa. Sua produção começou 

pela crítica literária, se destacando nessa área com estudos sobre escritores goianos.  

Participou da seleção de antologias de escritores goianos. É pioneira nos estudos sobre Cora 

Coralina e Leodegaria de Jesus.  Sua produção poética é composta pelos seguintes livros: Voo 

cego (1980); Amaro mar (1890); Ínvio lado (2000); Poemas de dor e ternura (2008); 50 

poemas escolhidos pelo autor (2011); Uma voz e o silêncio (2014). Atualmente, trabalha num 

livro inédito, ainda sem título, que fará parte de sua obra reunida, projeto também em 

andamento. Sobre sua obra, já começam a apontar estudos feitos pela crítica acadêmica no 

Brasil e também no estrangeiro. 

A identidade feminina faz parte do projeto literário da poetisa, estando presente desde 

o seu primeiro livro Voo cego.  Entretanto é no livro Ínvio lado que ela aprofunda essa 

temática.  Em poemas como ―Sob o manto da Grande Mãe‖, o sujeito lírico transporta-se para 

o passado, mais precisamente para a lendária Avalon, e confronta essa Era pré-cristã com a 

implantação do cristianismo e a violência praticada contra o feminino. Para tal, a pessoa lírica 

assume a perspectiva de Morganna, a Grã-Sacerdotisa de Avalon, que empreende uma viagem 

pela história da mulher através dos séculos. Nesse processo, não podemos ignorar a identidade 

do sujeito empírico, que sendo mulher, procura reconstituir o passado por meio do artístico da 

arte. Os procedimentos composicionais do poema, no plano estético-verbal, denunciam a 

subjetividade do eu empírico, o qual se consubstancia com a subjetividade do eu lírico, que 

sempre assume a perspectiva feminina.  

Em entrevista concedida ao italiano Giovanni Riccardi, Denófrio fala da educação 

repressiva recebida em casa e depois da educação formal e opressora a que foi submetida no 

internato das irmãs agostinianas, onde experimentou o banho-de-camisola. Segundo a 

escritora, esse costume medieval foi introduzido por uma supervisora espanhola, cujo objetivo 
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era evitar que as internas vissem seus próprios corpos. Essa educação recebida com resquícios 

fortes da Idade Média faz parte da memória e da escrita da autora, daí os flagrantes de um 

período que parece tão remoto.  Na mesma entrevista, Denófrio declara: 

  

A repressão, especialmente aquela do internato [...] aparece em imagens 

recorrentes que expressam tal conteúdo como grades, muro, casulos, 

claustro, cárceres, solitárias, barras, muralhas, algemas, cela, cadeia e outros 

equivalentes [...]. O mundo medieval em que vivia no internato, aquele de 

altos muros, de ‗ oblatas brancas de negras vestes‘ aparecem sobretudo em 

dois poemas do meu primeiro livro: ―Nênia‖ e ―Via-crúcis‖.
87

 

 

Para o presente estudo, escolhemos o poema ―À sombra de Eva‖ do livro citado, pois 

o legado da misoginia medieval já se anuncia no próprio título.  É um poema longo, 

arquitetado em quatro partes. Nelas, a história de silenciamento a que a mulher foi submetida 

vai sendo enleada com a do próprio fazer literário, que por muito tempo  lhe fora negado. Para 

uma análise mais didática, obedeceremos à divisão feita pela autora. Trata-se de um poema 

tipicamente narrativo, em que, na primeira parte, introduz-se a história da mulher e sua 

submissão ao homem; na segunda, explicita-se a voz lírica feminina e a angústia de não se 

manifestar liricamente; na terceira, há a tomada de consciência e o questionamento acerca da 

interdição do canto poético feminino; na quarta parte, a voz lírica revive a sua retirada do 

mundo infantil para assumir a vida adulta ao lado do amo e suas implicações, bem como 

reitera a falta de registro da mulher na literatura.  

À sombra de Eva  

I 

Era um tempo de trevas  

e de brumas sobre o meu corpo. 

Um tempo de pesadas vestes:  

uma única janela para o meu rosto. 

 

Um cavalo avassalava  

minhas planícies e vales 

me punha bridas e loros;  

depois de um sinto de castidade 

 

Eu não falava: minha língua 

guardava-se em ostra 

e o estro silenciava-se 

numa lira que dormia 
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 Texto que me foi encaminhado pela autora e sem data de publicação 
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Meu amo determinava: 

eu só ouvia. 

Meu amo vociferava: 

eu encolhia. 

 

Em ―À sombra de Eva‖ o diálogo com a literatura bíblica já se anuncia no título. De 

maneira explícita, a poetisa resgata o tema mítico da primeira mulher, segundo a Bíblia cristã. 

O eu lírico vive à sombra de Eva, expia pela perda do paraíso. O título do poema explora a 

ambiguidade, que é desfeita pela crase. Lido sem o acento grave, a mulher é considerada a 

sombra de Eva, com ele, vive à sombra dela, visto pelos dois vieses, ela expurga pela perda da 

vida eterna e pelas consequências que isso implica. Como já sinalizado, o título já anuncia o 

imaginário misógino que vigora até hoje. 

A escolha lexical do verbo ser no imperfeito do indicativo, que abre o poema, aponta 

para os contos de fadas, de um acontecimento in illo tempore, entretanto, a escolha do 

substantivo tempo seguido do adjetivo trevas sugere um tempo circunscrito no tempo linear 

da história, que é reforçado pelos versos: ―Um tempo de pesadas vestes: uma única janela 

para o meu rosto‖ e que se intensifica com a escolha dos termos: trevas, brumas, pesadas 

vestes, cinto de castidade, amo, etc. e que aludem indiretamente à Idade Média.  

O uso da palavra trevas, que pode ser lida tanto na acepção de algo sombrio – que 

denotaria a própria época –, como metaforicamente no sentido ausência de luz intelectual, o 

que se intensifica com o vocábulo bruma no segundo verso – cuja acepção pode ser de 

incerteza e mistério –, acenam para um período mergulhado na escuridão e medo, cuja visão 

se restringe à abertura de uma janela, em que o horizonte é limitado e espesso.  

Somente na segunda estrofe é que o leitor percebe tratar-se da voz feminina, que 

procura expressar-se e se vê submissa ao homem.  Aqui, sugere-se a relação sexual, em que as 

partes do corpo feminino são metaforicamente comparadas a planícies e vales e que são 

percorridos pelo homem. Nessa relação, a mulher é vassala do homem que lhe põem freios, 

depois lhe punha ―um cinto de castidade‖, atitude misógina praticada, conforme Bloch, na 

Idade Média, pois, ―o tópico da misoginia, como clava ou cinto de castidade, compartilha um 

horror vestigial praticamente sinônimo da Idade Média‖ (BLOCH, 1995, p. 14). A mulher é 

tratada como propriedade do homem, faz parte do burgo, como se verifica na última estrofe 

com o uso do pronome possessivo meu, acompanhado do substantivo amo, determinando a 

posse e supremacia do masculino.  
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Na terceira estrofe, o sujeito lírico volta-se para um dos topoi da Idade Média, que é a 

interdição da fala feminina, como exposto por Fonseca e Bloch. Entretanto não é apenas o 

silêncio do ser mulher, mas, em especial, da mulher poeta que vive sob controle e mergulhada 

na angústia de não se manifestar liricamente. Todavia, mesmo silenciada, refreada, o canto 

poético equipara-se à pérola guardada, e, à maneira da ostra, o eu lírico sacrifica-se, enquanto 

a sua imaginação e fertilidade poética se encontram em estado de latência numa sociedade 

androcêntrica, cuja fala é do homem, o qual determina, vocifera, enquanto a mulher se 

silencia, encolhe.  

 

II 

Com roca e fuso 

e uma cesta da mais pura lã 

adestrava meus dedos 

para tecer a manhã. 

 

Sozinha no burgo, 

(ah! Bem longe era o meu Senhor) 

embalava no berço 

a balada que eu compus 

 

E meu canto se alçava 

e com ele também eu, 

enquanto durava a paz 

que a guerra me podia dar. 

 

Eu não lia e nem soletrava 

sobre uma távola redonda;  

só adestrava meus dedos 

para tecer a manhã.  

 

E num bosque bem fundo, 

numa grota dentro de mim,  

meu estro se formava 

numa lira eólia 

que acordava. 

 

E eu enredava no fuso  

(horário) outra manhã. 

A segunda parte começa com duas imagens que são altamente simbólicas: o fuso e a 

roca, quando juntos, segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 782), ―como no caso das 

Parcas, simboliza o desenrolar-se dos dias, a existência cujo fio deixará de ser tecido, quando 

a roca se esvaziar. É o tempo contado, que termina inexoravelmente‖. Se pensarmos à esteira 
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da mitologia grega, tece-se a própria história da mulher, cujo destino já havia sido selado. 

Todavia, o ato de tecer pode ser lido também como atitude do eu lírico que ensaia fiar o seu 

destino. Metaforiza-se o despertar da mulher-poeta tecelã da palavra. 

 O uso do verbo adestrar sugere muito mais que preparar os dedos para o ato de fiar – 

uma das tarefas para as quais a mulher era preparada –, mas pode ser relacionado ao fato de a 

mulher tramar uma nova manhã, um novo dia. Vale sublinhar que isso ocorre quando se vê só, 

longe do seu senhor, o qual representa a guerra, a repressão. Distante do amo, solta a voz, 

meio pelo qual também se liberta, como podemos apreender na terceira estrofe em que a 

ausência do seu senhor era motivo de paz. Mais uma vez vocábulos como burgos e senhor 

denotam a ideia do tempo medievo.  

A quarta estrofe apresenta um drama enfrentado pela mulher desde a antiguidade 

clássica, a falta de educação formal, algo que sempre lhe fora negado. Sem participar do 

mundo democrático do homem, o qual é simbolizado pela távola redonda – mais uma 

referência à Idade Média –, ela vive à margem dele. Diante de tal, ensaia para si um mundo de 

palavras e fios.  Contudo, essa história paralela confunde-se com o próprio fazer poético, que 

se encontra em estado de ebulição, no íntimo do eu lírico, cuja imaginação criadora, tal como 

uma lira eólia, que – quando em contato com o vento –, toca sozinha. Se nos atentarmos para 

o fato de que tal instrumento era colocado em aberturas, como janelas, por exemplo, para que 

emitisse som, nos certificaremos da equivalência entre a poetisa que acorda e o instrumento, 

uma vez que no último verso da primeira estrofe do poema, o eu lírico tem como visão 

exterior: ―Uma única janela para o meu rosto‖ (DENÓFRIO, 2000, p. 49), que mesmo sendo 

uma visão limitada, já é uma forma de ver, enxergar, imaginar o que está além. 

 No verso: ―para tecer a amanhã‖ (DENÓFRIO, 2000, p. 50), observa-se a retomada 

tradição literária brasileira. É flagrante o dialogo com o poema ―Tecendo o amanhã‖, de João 

Cabral de Melo Neto. Das várias possibilidades, tal poema pode ser lido, grosso modo, como 

a história do próprio poema, o qual convoca as várias vozes do passado, para que se constitua 

enquanto poema. Ao contrário de Cabral, o de Denófrio deixa entrever um grito solitário, em 

estado de confinamento, o qual só se liberta quando o seu Senhor se ausenta. Sem a presença 

opressora do seu amo na sua paz particular, ela se volta para o processo criativo e eleva a voz. 

Para o eu lírico feminino de Denófrio, não há uma tradição feminina para ser convocada, não 
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existe grito ao qual o seu possa se juntar. Por isso, a amanhã a ser tecida é outra, diferente da 

manhã tradição. 

Vale ressaltar que o diálogo com Cabral, dentro da nossa proposta de análise, só se 

torna possível porque consideramos a consubstanciação entre sujeito empírico e sujeito lírico, 

assim como ocorre também a confluências de tempos em que o sujeito poeta, munido de 

conhecimentos decorrentes de pesquisas – e sem prescindir da condição de ser mulher e do 

que está imbricado nisso –, reconstitui um momento histórico terrível para as mulheres. 

Byington, no já citado prefácio, sublinha que os arquétipos da Alteridade que 

coordenam os símbolos do mito cristão são os arquétipos de Animus e Anima
88

, pois: ―Os 

arquétipos da Alteridade proporcionam a diferenciação e o encontro igualitário do Eu com o 

Outro dentro do todo, respeitando suas diferenças. No poema analisado, não podemos ignorar 

tratar-se de uma poetisa, que – consciente de toda a história de violência e silenciamento da 

mulher –, vive de maneira mais ―sincera‖ o arquétipo da Alteridade, no que diz respeito à 

história das mulheres, na qual está inscrita. O eu lírico de ―À sombra de Eva‖, ao assumir a 

perspectiva da mulher, num poema tipicamente narrativo, eleva o poema ao máximo de 

subjetividade por se tratar da mulher, do seu corpo e, em especial, da sua condição de poeta 

num mundo de trevas, sobretudo, a intelectual, onde só o homem tinha voz.  

 

III 

Quantos séculos dormiu meu canto? 

Quem estrangulou minha garganta 

afiada para solar, meu canto? 

 

Era um pássaro mudo 

engolindo a cascata 

aérea de seu canto. 

 

Um pássaro preso 

a olhar o céu (arquiteto) 

o seu aceno de poesia. 

 

Aqui, há a tomada de consciência e o eu lírico questiona o seu lugar, seu canto e o seu 

silenciamento. Aguça-se o sentimento de repressão, em que a palavra canto é retomada por 

diversas vezes, reiterando a ideia de censura do canto lírico, sem liberdade de expressão. 
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 Para Jung, o animus é a personificação masculina do inconsciente na mulher há o predomínio do logos, da 

razão. Em contrapartida, a anima, que move sob o signo de Eros, é a  parte feminina que todo homem traz em si.  
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Trata-se do olhar da poetisa sobre si mesma, sobre a violência sofrida, uma vez que a 

construção imagética gira em torno do enforcamento, do canto silenciado na garganta, quando 

já pronto para alçar voo, se elevar. O pássaro mudo e preso reforça a imagem da mulher-poeta 

duplamente cerceada, coagida no seu canto, seja poético, seja no seu lugar, presa como se 

vivesse em gaiola, apenas a observar o céu e sua promessa de poesia/liberdade. 

 

IV 

     O marido desconhecido, que era ainda 

       apenas uma voz e um terror da noite  

                                      M. Zimmer Bradley 

 

Nos túmulos elisabetanos 

crianças de mãos postas 

e orações içando aos céus. 

 

O que faziam as mulheres 

ainda sem registro 

e sem memória? 

 

O canto era do homem 

A voz era do homem 

A vez era do homem 

 

Meus seios mal intumesciam 

entre bonecas e narcisos 

e eu já tinha o eleito 

que por mim escolhiam. 

 

Das bonecas para o tálamo, 

para o amo e o espanto 

daquele grosso rio que escorria 

em vale que se formava. 

 

Os olhos atônitos buscavam  

brinquedos quedos no canto, 

mas doce e dócil me queriam 

sob o pelo de um cavalo. 

 

Vontade – tinham por mim. 

voz tinham por mim. 

destino – traçavam-me. 

 

Eu só soletrava aquilo 

que meu amo domava 

entre dor e espanto. 

 

Com nostalgia de boneca 
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tão cedo aposentada no seu aposento, 

estrangulada no seu canto. 

 

A última é a mais longa de todas. Ela tem como epígrafe um fragmento de ―As brumas 

de Avalon‖, o qual faz referência ao casamento de Viviane, que fora entregue a um 

desconhecido – situação semelhante a do sujeito lírico de ―À sombra de Eva‖.  

Além da intertextualidade com a obra de M. Zimmer Bradley, Denófrio dialoga com o 

ensaio ―Um teto todo seu‖ de Virgínia Woolf. Nele, a escritora britânica declara que, para 

escrever ficção, a mulher precisaria ter dinheiro e um teto que fosse seu. A conversa com 

Woolf se deflagra nas duas primeiras estrofes, quando a poeta evoca o ensaio citado – ao 

remontar ao século XVI – quando as mulheres padeciam de desânimo, ocasionado pela morte 

prematura dos filhos e pelo confinamento a que eram submetidas na penumbra dos próprios 

lares e afazeres domésticos. Deve-se a isso, conforme a ficcionista, a falta de registro de 

escritos de autoria feminina num período fecundo para a literatura que foi a Renascença na 

Inglaterra com o florescimento cultural. 

Na terceira estrofe, a aliteração da vogal v somada ao paralelismo do verbo ser (era) 

repetido três vezes reforça a supremacia do homem, que era detentor do canto, a quem 

pertencia a voz e a vez, em oposição à mulher que, sem vez e voz ativa, não podia fazer 

escolhas e tão cedo deixava a vida infantil direto para o leito conjugal.  

A poetisa arquiteta o poema – em termos de narrativa – in media res. A última parte 

poderia ser a primeira, pois retrata o momento em que a menina, ainda criança, é retirada do 

mundo infantil e de suas bonecas para ser dada em casamento ao eleito que por ela 

escolheram.  A iniciação sexual, que marca a perda do mundo infantil, é também o momento 

no qual se vê tomada enquanto objeto de prazer e domada para servir ao lar e ao amo. Sem ser 

dona do corpo e de sua sexualidade e, cujo destino já lhe haviam traçado, tudo girava em 

torno dos desejos e ordens do seu senhor, circunscrito num mundo patriarcal que lhe refreava 

a fala.  

Os versos que fecham o poema trazem uma forte construção imagética. Neles, o eu 

lírico recupera o vocábulo canto nos seus dois sentidos semânticos. Eles deixam entrever o 

assujeitamento e violência a que a mulher fora submetida. Domada e colocada à margem, ela 

é retratada como ser inanimado, a quem é relegado à voz na história oficial e também na 

história literária.  
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Tendo em vista o exposto até aqui, sublinhamos que, embora haja confluências de 

tempos, há uma forte construção imagética que denota o legado da misoginia medieval na 

construção histórica, social e literária da mulher. Entretanto, frisamos tratar-se de uma poeta 

contemporânea que convoca a memória leitora para atualizar e trazer à tona o legado 

misógino na escrita feminina. 

O poema analisado é um dos primeiros de Ínvio lado, que é dividido em quatro partes: 

CLIVUS FEMINAE, LADEIRA DE SISÍFO, ESTRADA REAL, VERDE VEREDA. Ele faz 

parte de CLIVUS FEMINAE. Segundo Maria Zaira Turchi (2011), os poemas que compõem 

essa podem ser lidos como canto da mulher que luta para se libertar da dominação patriarcal.  

―À sombra de Eva‖ pode ser interpretado como o um ―desabafo poético‖ de uma voz lírica 

que revive e questiona o silêncio feminino na própria história da literatura bem como o teor 

misógino e seu legado que até hoje encontra arraigado no inconsciente coletivo.  

  João Alexandre Barbosa em, As ilusões da modernidade, ao discorrer sobre a tensão 

existente no poema, que o faz oscilar entre comunicação da linguagem e autonomia da arte, 

assevera que é essa tensão que confere ao poema seu grau de historicidade, pois, 

 

entre a linguagem da comunicação, partilhada por todos os homens, e a 

autonomia conquistada por sua organização específica, o poema altera o 

percurso da significação. É a alteração que instala o poema na história: o que 

se transmite não é mais produto de uma escolha individual mas envolve as 

variações que, de ordem semântica, marcam a presença da coletividade no 

texto (BARBOSA, 1986, p. 35). 

 

Tendo em vista as palavras de Barbosa, pode-se afirmar que o poema de Denófrio se 

instaura na história, uma vez que o poema não é desabafo de uma subjetividade lírica 

individual, mas é a confluência da identidade do eu empírico no sujeito lírico que traz para a 

peça estética a voz da coletividade, no caso, do silenciamento da mulher na história oficial e 

na literatura.  De acordo com Barbosa (1986, p. 16), ―o tempo do poema não existe a não ser 

como espaço de relações: entre o poeta e a linguagem, o poema acena para intemporalidade‖. 

Neste espaço de relações, instaura-se a intertextualidade utilizada por Denófrio que possibilita 

o diálogo com épocas diferentes e denuncia a falta de vez e voz da mulher na sociedade 

ocidental, deixando entrever um dos legados da misoginia medieval em momentos históricos 

diferentes.  
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A RECEPTIVIDADE EM “ACUÉRDATE” DE JUAN RULFO 

 

Ivani Maria PEREIRA  

Universidade Federal de Uberlândia  

 

Resumo: O objetivo do artigo é discutir aspectos do conto ―Acuérdate‖, da obra El llano en 

llamas, de Juan Rulfo, a partir de reflexões a cerca do estilo narrativo. O personagem-narrador 

Urbano Goméz mantém um diálogo com um interlocutor que ―não tem voz‖. O foco é pensar 

os recursos literários utilizados por Rulfo, os quais oferecem a oportunidade de olhares 

diferentes para essa construção narrativa, ou seja, a forma de narrar solicita uma participação 

do leitor cuja postura interpretativa depende da combinação de alguns fatores. A investigação 

sobre a subjetividade pauta-se na mediação entre o mundo construído pela narrativa rulfiana e 

o mundo do leitor sob a ótica da teoria da recepção, utilizando teóricos como Hans Robert 

Jauss, Roman Ingarden e Wolfgang Iser. Além do mais, assinalamos a necessidade de um 

procedimento de leitura que contemple aspectos importantes para a obra de Rulfo, como a 

escritura latino-americana, o gênero fantástico e o insólito. Haja vista mais uma proposta 

deste estudo, a análise da relação, ou melhor, das relações entre o insólito e a recepção da 

obra. Assim, essa trajetória reflexivo-analítica é composta e, mais do que isso, valoriza as 

questões que dialogam com as possibilidades de construção do insólito. Percebemos, então, a 

relevância de estudos, que por caminhos diferentes, neste caso em específico, priorizando uma 

reflexão acerca do insólito, se desdobram em possibilidades de leituras a respeito do ser 

humano, especialmente, de situações inerentes ao convívio social sem perder de vista os 

elementos do fazer artístico, ou seja, da construção da narrativa.  

PALAVRAS-CHAVE: Juan Rulfo; Narrativa contemporânea; Leitor.  

 

  Acuérdate é um dos 17 contos da obra El llano en llamas, 1953, do autor mexicano 

Juan Rulfo. O conto conta com três páginas de uma história bem construída com recursos 

literários apurados, os quais oferecem a oportunidade de diferentes olhares e perspectivas de 

análises. Nesse contexto, percebemos a genialidade de um escritor que contribui para instigar 

em seus leitores questionamentos ao mesmo tempo particulares e universais, na medida em 

que a temática deste conto refere-se a uma cultura específica, mexicana, por outro lado, retrata 

questões intrínsecas ao comportamento humano. 

Com consciência de que não podemos vulgarizar a participação do leitor na obra 

literária, tentaremos refletir sobre o papel do leitor no conto rulfiano considerando as etapas 

analíticas contempladas na investigação de uma obra literária, as quais, muitas vezes, assinala 

a presença de um leitor como participante ativo na construção e até mesmo na análise 

interpretativa da narrativa.   
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A interação entre o narrador e o leitor passa pela teoria da recepção idealizada por 

Hans Robert Jauss, a qual nos ajuda a compreender a experiência estética do leitor em relação 

ao texto. Segundo Jauss (1994), o procedimento artístico consiste em apresentar um discurso 

em grande parte como expressão interior do personagem, o que resultando assim, em uma 

necessidade leitora, na qual o leitor é quem tem que decidir um posicionamento frente à 

postura do personagem. O teórico ainda completa 

 

Contudo, a obra literária pode também [...] inverter a relação entre pergunta 

e resposta e, através da arte, confrontar o leitor com uma realidade nova, 

―opaca‖, a qual não mais se deixa compreender a partir de um horizonte de 

expectativa predeterminado. [...] o leitor é aí excluído da condição de 

destinatário primordial e colocado na posição de um terceiro, de um não-

iniciado que, diante de uma realidade de significado estranho, tem ele 

próprio de encontrar as questões que lhe revelam para qual percepção do 

mundo e para qual problema humano a resposta da literatura encontra-se 

voltada (JAUSS, 1994, p. 56-57). 

 

 O autor quando, na estrutura de seu texto, põe o protagonista para atuar, já supõe que 

há de deixar nesta construção espaços para a atuação do leitor. Assim, o autor ao escrever 

conhece as ―regras do jogo‖ estético e sabe que em seu relato tanto o protagonista como o 

leitor exercem papéis imprescindíveis. Sob esta mesma perspectiva, o crítico Umberto Eco 

escreveu no subcapítulo ―El papel del lector‖ de sua obra Lector in fabula.  

 

Así, pues, el texto está plagado de espacios en blanco, de intersticios que hay 

que rellenar;  quien lo emitió preveía que se los rellenaría y los dejo en 

blanco por dos razones. Ante todo, porque un texto es un mecanismo 

perezoso (o económico) que vive de la plusvalía de sentido que el 

destinatario introduce en él y sólo en casos de extrema pedantería, de 

extrema preocupación didáctica o de extrema represión el texto se complica 

con redundancias y especificaciones ulteriores (hasta el extremo de violar las 

reglas normales de conversación).  En segundo lugar, porque, a medida que 

pasa de la función didáctica a la estética, un texto quiere dejar al lector la 

iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea ser interpretado con un 

margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a 

funcionar. […] En otras palabras un texto se emite para que alguien lo 

actualice; incluso cuando no se espera (o no se desea) que ese alguien exista 

concreta y empíricamente (ECO, 1971, p. 76-77). 

 

 Ainda que, os ―pontos de indeterminação‖, para usar as palavras de Roman Ingarden, 

se eliminem nas concretizações, as quais podem variar, uma vez que elas são realizadas pelo 

leitor. Não podemos desconsiderar a estética do texto, pois os valores estéticos e artísticos 
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direcionam o leitor para a apreensão da obra. Nessa perspectiva, a compreensão do sentido de 

identidade intrínseco ao personagem é importante e nos ajuda a identificar a comunicação 

existente entre personagem e leitor. 

 A correspondência do protagonista com o público exige a construção de uma 

identidade de sujeito-personagem por parte do autor. Para entender o sentido do fenômeno da 

identidade no contexto da narrativa, nos fundamentaremos nos estudos de Gloria Vergara que 

em seu ensaio ―La indentidad: construcción e huella en la narrativa oral‖ propõe uma 

abordagem do conceito identidade, de forma aberta ―vista como una red de nociones que se 

apuntan hacia el pasado y el futuro‖ (VERGARA, 2004, p. 61) 

 Pensando, na identidade, em específico, do protagonista do conto rulfiano, as 

características (língua, tradições, condutas) apresentadas na narrativa não permitem fixar 

elementos precisos para formar um conhecimento acerca da pessoa representada. Todo 

movimento de ações do personagem nos inscreve no jogo de ―mostrar e esconder‖, uma vez 

que ele revela algumas informações de sua personalidade enquanto nega ou omite outros 

dados. Gloria Vergara discute a questão e aponta para esta evidência de uma constante 

abertura para análise da identidade de um personagem.  

 

El narrador puede cambiar la presentación de su discurso, […] y, entonces, 

los personajes también cambian su coloración o el matiz de sus acciones. 

Pero la identidad no cambia radicalmente al individuo o al personaje; le da 

movimiento en tanto que muestra siempre aspectos nuevos. En un sentido 

común, podríamos decir que la identidad es lo que hace que nunca 

terminemos de conocer a una persona, a un personaje, a un texto 

(VERGARA, 2004, p. 67). 

 

 Então, temos que procurar a identidade do personagem do conto em distintos 

momentos, ou seja, no processo de construção. Desta forma, a proposta ingardeniana de 

estratificação da obra literária está em consonância com a busca de ―preencher as lacunas‖ do 

texto. No processo de leitura, a interpretação dos quatros estratos (matéria fônica, unidades de 

sentido, objetos representados e aspectos esquematizados) conduz para experimentação dos 

aspectos dos objetos representados, como as pessoas, as coisas, os animais, o espaço e o 

tempo, os comportamentos. 

 Nesse ponto, estamos entrando em um território muito perigoso, pois a mescla de 

todas essas abordagens pode ser compreendida como uma interpretação totalmente aberta da 
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obra, em que qualquer inferência por parte do leitor seja aceita. Por isso, a preocupação em 

esclarecer que nem as teorias, recorridas por este estudo, nem tampouco a produção artística 

em análise deixam condições para esse tipo de possibilidade. Portanto, as interpretações são 

múltiplas dentro de limites estabelecidos pela própria engenharia artístico-literária.  

Outras abordagens fundamentais na análise da figura do leitor são os elementos da 

escrita latino-americana, do fantástico e do insólito. É necessário investigar até que ponto o 

insólito influencia na recepção da obra e também em que medida a escrita rulfiana estabelece 

uma relação do universo narrado com o leitor, com a utilização de alguns recursos estéticos. 

Assim, a busca desses elementos exige um confronto do narrador com o leitor e de ambos em 

relação ao texto. 

Ao enveredar pelo gênero fantástico, precisamos conhecer seu conceito ainda que este 

não seja tão simples de definição; sendo assim, utilizaremos da problematização teórica de 

Tzvetan Todorov em seu livro ―Introdução à Literatura Fantástica‖, no qual ele parte de uma 

reflexão geral sobre os gêneros e suas fronteiras para relacionar os conceitos e/ou as tentativas 

de conceituar o gênero fantástico. E vale assinalar as três condições de existência do gênero 

fantástico de Todorov, 

 

Estamos agora em condições de precisar e completar nossa definição do 

fantástico. Este exige o cumprimento de três condições. Em primeiro lugar, é 

necessário que o texto obrigue ao leitor a considerar o mundo dos 

personagens como um mundo de pessoas reais, e a vacilar entre uma 

explicação natural dos acontecimentos evocados. Logo, esta vacilação pode 

ser também sentida por um personagem de tal modo, o papel do leitor está, 

por assim dizê-lo, crédulo a um personagem, ao mesmo tempo a vacilação 

está representada, converte-se em um dos temas da obra; no caso de uma 

leitura ingênua, o leitor real se identifica com o personagem. Finalmente, é 

importante que o leitor adote uma determinada atitude frente ao texto: deverá 

rechaçar tanto a interpretação alegórica como a intepretação ―poética‖. Estas 

três exigências não tem o mesmo valor. A primeira e a terceira constituem 

verdadeiramente o Gênero; a segunda pode não cumprir-se. Entretanto, a 

maioria dos exemplos cumprem com as três (TODOROV, 1980, p. 19-20). 
 

 De acordo com Todorov, o fantástico pode ser definido se existe uma relação do real 

com o imaginário, ou seja, precisamos de um modelo do que seria ―natural‖ para existir o 

contraponto. Desdobrando essa ideia, o critico traz o gênero fantástico como sempre 

evanescente se aproximando do estranho e do maravilhoso; e propõe subgêneros das 

aproximações mantidas desses três, fantástico, estranho e maravilhoso, dentro de uma obra. E, 



 

 
 

 534 

no caso do conto ―Acúerdate‖ tal aproximação está presente e exemplificaremos com o 

subgênero, nas palavras de Todorov, fantástico-estranho.  

 O fantástico-estranho é concebido numa variedade de ―sobrenatural explicado‖ dentro 

de um caráter insólito cujo teor pode ser encontrado na narrativa. Entendendo o insólito como 

a quebra de uma determinada ordem ou uma perturbação do real conseguimos visualizar no 

texto rulfiano esse elemento composicional, uma vez que os fatos são resolvidos com 

naturalidade. Mesmo diante de todas as situações que nos causa estranhamento: 

comportamentos fora do ―padrão social‖ de normalidade, estes podem ser explicados por uma 

lógica de verossimilhança com a realidade. Daí, a opção de identificação por parte do leitor 

numa perspectiva de causalidade, a qual pode de alguma forma explicar as consequências das 

atitudes de cada personagem. 

 A história é narrada de forma descritiva por um narrador numa espécie de diálogo. O 

narrador conta suas memórias acerca de um personagem ―Urbano Goméz‖ e de outros 

personagens que participaram da vida daquele com o objetivo de fazer seu ―amigo", 

interlocutor, lembrar todos os acontecimentos. Tendo em vista essas lembranças, temos 

alguns detalhes da vida de Urbano Goméz e de seus familiares. 

 Podemos dizer que o conto é um monólogo, uma vez que, a conversa é construída por 

um só lado, ou seja, o interlocutor não responde nem emite opiniões, ainda que sua presença 

seja marcante e até determinada: o diálogo acontece entre dois amigos de infância. O assunto 

é ―Urbano Goméz‖, isto é, uma descrição dos personagens e situações da história deste que 

também seria colega de infância dos dois. Como podemos comprovar no último parágrafo do 

texto: ―Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo‖ 

(RULFO, 1953). 

 O narrador começa o conto descrevendo o protagonista ―Urbano Goméz‖, filho de 

Don Urbano e neto de Dimas; contudo, essa que seria apresentação é interrompida para dar 

voz ao personagem do avô Dimas, sendo está uma constante durante todo o conto: lembrança 

de acontecimentos como uma espécie de ―descarga‖ de consciência. Quer dizer que, os fatos 

descritos não seguem uma ordem cronológica nem se organizam dentro de uma linha de 

raciocínio explicativo. 

 Segundo o relato, o personagem de Urbano e de sua irmã Natalia, os únicos 

sobreviventes, nasceram pobres porque a mãe gastara muito dinheiro no enterro dos outros 
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filhos. A mãe, Berenjena, morreu no último parto perto dos 50 anos, deixando assim, os 

irmãos órfãos. O texto revela a história da mãe de Urbano com muito mistério num 

encadeamento de recordações muito confuso, mas as marcas mais evidentes desta história são 

a de pobreza e de sofrimento: 

 

Después ya de pobre, se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de 

cebolla, ejotes ya sancochados y alguno que otro cañuto de caña para que se 

les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los 

únicos que se lograron (RULFO, 1953, p. 185). 

 

 Um fato muito importante da vida de Urbano rememorado foi sua expulsão da escola 

antes do quinto ano, quando o mesmo fora encontrado brincando de "marido e mulher", 

dentro de um poço seco com sua prima, la Arremangada. Esta cena é narrada de forma muito 

direta, ainda que sejam intensificados os sentimentos vivenciados pelo personagem: de 

revolta, constrangimento, humilhação e, acima de tudo, de uma promessa de vingança. No 

jogo narrativo, podemos perceber a importância dada ao acontecimento, no momento em que 

o narrador chama a atenção do interlocutor: ―Sólo que te falles mucho la memoria, no te has 

de acordar de eso‖ (RULFO, 1953, p. 186). 

 A conversa estabelecida com o amigo, interlocutor, realiza nesse conto um 

fundamental recurso estético capaz de causar no leitor uma estreita relação com a história 

narrada, como já foi colocado. Condição narrativa que pode ser compreendida nas palavras de 

Cortázar, 2011 em seu ensaio ―Alguns aspectos do conto‖, no qual ele denomina como 

intensidade e tensão. O ensaísta afirma que o sequestro do leitor, ou seja, a capacidade de 

prender a atenção do público, é conseguido por meio de elementos formais e expressivos. 

 

E o único modo de se poder conseguir o sequestro do leitor é mediante um 

estilo baseado na intensidade e na tensão, um estilo no qual os elementos 

formais e expressivos se ajustem, sem menor concessão, à índole do tema, 

lhe deem a forma visual a auditiva mais penetrante e original. O tornem 

único, inesquecível, o fixem para sempre no seu tempo, no seu ambiente e 

no seu sentido primordial (CORTÁZAR, 2011, p. 157). 

 

 Na busca de uma sequência da história narrada, depois desse episódio da escola, temos 

a surra que Urbano Goméz recebe de seu tio, pai de la Arremangada. Isso levou o 

protagonista a deixar o povoado num ato de coragem, nas palavras do narrador. Então, mais 

uma vez, uma informação narrada de forma concisa, mas que carrega uma enorme carga 
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enunciativa, pois o trecho nos oferece ―chaves‖ para a construção da história e, ainda, muitas 

possibilidades de inferências a respeito do acontecido dentro de perspectivas sociais, culturais, 

psicológicas, entre outras. 

 A ―fuga‖ de Urbano Goméz também marca dentro da narrativa uma mudança para 

outra fase da vida do personagem, depois de transcorrido um tempo, não determinado, em que 

esteve fora do povoado, ele só reaparece no cargo de policial. A descrição da execução deste 

ofício é feita, novamente, de maneira muito pontual, todavia utilizando vocábulos 

determinantes para demonstrar o sentimento de Urbano Goméz: ―mirado com mucho ódio a 

todos‖ (RULFO, 1953, p. 186). Assim, envolvendo o leitor nesse ―desequilíbrio‖ psicológico 

do protagonista e, de alguma forma, preparando para o desfecho trágico da história. 

 Nos quatro últimos parágrafos do conto, temos o relato dos momentos finais da vida 

de urbano Goméz contado numa sequência espontânea e direta em meio a uma naturalidade 

condizente com o espaço narrativo construído no decorrer de todo o texto.  Sendo que, o 

narrador foi oferecendo elementos espalhados em cada acontecimento para demarcar o espaço 

da narrativa: povoado sofrido pelas carências, não só materiais. Podemos pensar no retrato de 

regiões mexicanas tão bem caracterizada pelo autor. 

 Tal ponto de vista está em consonância com as interpretações feitas por Carlos Fuentes 

(1969) em sua obra La nueva novela hispano-americana a respeito da tendência documental e 

naturalista das obras hispano-americana. Segundo Fuentes, no capítulo titulado ―Civilización 

y barbarie‖, a constituição desordenada das cidades latinas está dentro de uma dinâmica de 

mundo de progresso contra o mundo do atraso em relações de ditadura, anarquias, oligarquias 

agrárias,  formando o espaço sociocultural dos povos latinos, e especifica o caso do México 

onde esse fenômeno obedece a razões nascidas do movimento revolucionário, sendo assim, 

talvez um pouco mais complexo. 

 Fica clara então, a grande abordagem reflexiva proposta pelo narrador dentro do conto, 

a qual não será desenvolvida neste trabalho e, só foi aludida com intuito de demostrar força 

provocativa para questões cujas análises exigem investigações bem mais aprofundadas, como 

explica Carlos Fuentes: 

 

Pero en el siglo XX, el mismo intelectual debía luchar dentro de una 

sociedad mucho más compleja, interna e internacionalmente, donde no 

bastarían las armas de la razón y la moral para imponerse a una situación que 
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había dejado de ser patrimonio regional de una minoría oligárquica opuesta a 

una masa anónima en una república bananera, para convertirse en uno de los 

hechos centrales de nuestro tiempo: la revuelta y el ascenso, contradictorios, 

complejos, internacionalizados, del mundo subindustrial. Se inicia un 

tránsito del simplismo épico a la complejidad dialítica, de la seguridad de las 

respuestas a la impugnación de las preguntas (FUENTES, 1969, p. 13). 

 

 Retomando o desfecho do conto, temos o relato da noite em que Urbano Goméz se 

encontrava em seu posto de serviço, praça das armas, onde matou seu cunhado, Nachito, a 

tiros e foi detido por um ―estranho‖ com um golpe nas costas e ali ficou caído. Permaneceu 

nesse estado até o outro dia quando ao amanhecer deixou o lugar, mas antes buscou uma 

confissão com o padre, a qual não foi conseguida. Chegaram a ele no caminho quando parara 

para descansar, no entanto, não ofereceu resistência em sua detenção, pois ele mesmo 

amarrou a corda em seu pescoço e até escolheu a árvore que mais gostava para o seu 

enforcamento.  

 No episódio final, o trágico é ―arquitetado‖ num jogo narrativo que permite, de 

alguma forma, naturalizar o acontecido porque as consequências do mesmo já são esperadas, 

tendo em vista as situações compartilhadas no decorrer da história. Situações essas, 

movimentadas no contexto de uma atmosfera comum de injustiça, melhor dizendo, uma 

cultura de aceitação às condições de opressão impostas por diferentes esferas da comunidade. 

 

Lo detuvieron en el camino. Iba cojeando, y mientras se sentó a descansar 

llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el 

pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo 

ahorcaran (RULFO, 1953, p. 186). 

 

 Sem dúvida, a crítica e a ironia estão presentes neste conto, contudo no desfecho 

exercem uma função que ultrapassa suas características fundamentais, pois permitem as 

mesmas auxiliarem no cumprimento da proposta narrativa: participação do leitor. Por esse 

viés, além das ideias já apresentadas de leitor cumplice e amigo; podemos falar também de 

um leitor testemunha cujas experiências permitem a ele conhecer bem as situações narradas. 

Quer dizer que, o leitor se identifica e atribui um valor de verdade aos temas incitados.  

A tarefa de interpretar os silêncios e as entrelinhas é do leitor cujo papel no conto é de 

ator e de cumplice. Já que o interlocutor está ―ausente‖ devido a sua falta de enunciação, este 

cede seu lugar ao leitor que participa da história. E, nessa forma particular de narrar, na 

medida em que a história de Urbano vai sendo contada também vai se tornando familiar do 
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leitor. O texto traz marcas desse ―convite‖ para o leitor formar parte desse passado. Tomamos 

como exemplo esse trecho que o narrador chama a atenção do outro, do ouvinte: ―Sólo que te 

falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso‖ (RULFO, 1953, p. 186). 

O conto reflete sentimentos como solidão, humilhação, raiva, vingança, tristeza, 

morte, bastante recorrentes na temática do autor, ou seja, material peculiar explorado na obra 

de Rulfo. Os temas são mais compreendidos quando estudamos a biografia desse escritor 

mexicano e, por isso, não poderíamos deixar de comentar esse aspecto da interpretação, ainda 

mais que está totalmente condizente com nosso proposito de expansão das possibilidades 

analíticas do conto rulfiano.  

Um conto tão breve cujos questionamentos são tão profundos: a luta do homem com 

suas mazelas interiores e também com suas conflituosas relações sociais, nas quais algumas 

instituições são apresentadas para reflexão, como Família, Escola, Igreja, entre outras. A 

figura do autor enquanto criador deve ser considerada, como podemos constatar nos trabalhos 

de Mikhail Bakhtin. 

 

O objeto estético abarca todos os valores do mundo, que possuem contudo 

um coeficiente estético determinado; a posição do autor e seu desígnio 

artístico devem ser avaliados em função de todos esses valores. Não são as 

palavras nem o material que se beneficiam de um principio de acabamento, é 

o conjunto multiforme da existência, vivida em todos os componentes; o 

desígnio artístico estrutura o mundo concreto: no espaço, cujo centro de 

valores é o corpo; no tempo, cujo centro de valores é a alma; e finalmente, 

no sentido, no qual se insere a unidade concreta da interpretação de corpo e 

da alma (BAKHTIN, 1992, p. 204). 

 

A linguagem utilizada no texto é um excelente exemplo para percebermos a presença 

dos valores de mundo partindo de um espaço da cultura mexicana. Para pequena reflexão 

deste aspecto, destacamos algumas palavras empregadas por Rulfo, as quais fazem parte do 

vocabulário típico do país: ―pastorelas, chaparrita, ojos zargos, trácalas, tepache‖. Portanto, a 

construção estética passa também por um contexto real de valores que dá sentido à obra do 

autor, utilizando novamente as ideias de Bakhtin (1992, p. 210).   

 O espaço narrativo nos orienta para percepção de um ambiente sórdido de misérias 

com situações que nos chega como ―absurdas‖. Cabe então falar do gênero fantástico e, 

particularmente, do insólito tão relevante nas obras hispano-americana que, indubitavelmente, 

se faz necessário dentro de uma análise de obra pertencente ao período conhecido como 
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―boom‖, por tudo que as obras e autores significaram para herança literária. Segundo Carlos 

Fuentes, 1969, ―la imaginación mítica renace en el suelo mexicano y cobra, por fortuna, un 

vuelo sin prestigio.‖  

 

Considerações finais 

 O conto Acúerdate de Rulfo inscreve-se dentro de várias vertentes investigativas cujas 

análises recaem sobre campos e temáticas complexos e exigentes. Entretanto, não podemos 

deixar de privilegiar alguns aspectos primordiais, contemplando uma obra inserida dentro de 

um contexto de produção literária marcada por transformações significativas para a história da 

Literatura. Dentre os quais, estão presenças marcantes de uma escrita ao mesmo tempo 

―regional‖ e universal e também o trabalho com o gênero fantástico. 

 Ao passo que a proposta foi analisar algumas características importantes do conto 

selecionado, a busca por uma demonstração da oferta de significados para um conto tão breve 

foi explorada. Concluímos a tarefa de valorizar e reconhecer uma produção que estimula 

reflexões distintas e interessantes para estudo de elementos do fazer artístico, nesse caso, da 

construção da narrativa. E mais do que isso, convida o leitor a pensar e interpretar situações 

inerentes ao convívio social, utilizando-se de recursos que distanciam do senso comum e 

justificam as considerações a respeito de Juan Rulfo como referência para o estudo da 

literatura fantástica e também como ―divisor de águas‖ na literatura hispano-americana. 

 A análise permitiu, então, reconhecer alguns dos recursos rulfianos, entre os quais é 

imprescindível destacar o trabalho com o insólito. Especialmente, a construção do espaço na 

narrativa, a qual, evidenciada pelo aspecto insólito, arrebata o leitor de maneira tão magistral 

que a terra mexicana torna-se, ao mesmo tempo, palco e protagonista do conto.  
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Resumo: O presente trabalho é produto de uma pesquisa que tem como objetivo analisar a 

representação do corpo feminino nas produções de histórias em quadrinhos (HQ) Brenda 

Starr: repórter (1940-1941), de Dale Messick (1906-2005). Publicada em 1940, a obra 

inaugura uma era de quadrinistas (desenho e roteiro) mulheres, um campo profissional 

problemático até os dias de hoje. A autora estadunidense foi a primeira mulher das Américas 

a desenhar e roteirizar uma HQ cuja personagem principal é uma mulher independente que 

busca se afirmar como uma jornalista de sucesso num momento - a primeira metade do século 

passado - em que o jornalismo era um ofício predominantemente masculino. Há, nesse 

sentido, um paralelo entre a condição profissional e intelectual da autora e da personagem de 

sua obra. Para realizar nossa análise, procuramos investigar as nuances de ruptura e 

continuidade da personagem Brenda Starr em relação aos padrões de gênero socialmente 

estabelecidos no tocante ao corpo, à sexualidade e as consequentes implicações deles na 

performance da supracitada personagem. Para cumprir com nosso propósito, lançamos mãos 

dos diálogos reflexivos entre as teorias de gênero (BEAUVOIR, 1970; BUTLER, 1990) e dos 

quadrinhos (MACCLOUD, 1994) Esse estudo chama a atenção para as construções 

socioculturais e de poder que condicionaram a mulher à invisibilidade social e intelectual que 

atravessam a narrativa da HQ. A despeito da produção de Messick apresentar uma 

personagem cuja carreira profissional expressa o emponderamento da mulher moderna, seus 

traços e enredo ainda mantiveram a preocupação em retratar Brenda, a repórter protagonista, a 

partir de estereótipos da mulher bela, sexy e desejada, uma femme fatale intelectualizada. Em 

suma, há um imbricamento entre uma concepção de gênero que subverte as representações de 

mundo daquele contexto e a representação de gênero que representa o feminino a partir da 

beleza e do apelo sensual.  

PALAVRAS-CHAVE: Histórias em quadrinhos; Mulher; Corpo. 

 

As primeiras quadrinistas norte americanas  

As histórias em quadrinhos (doravante HQs) emergiram no final do século XIX
89

 

(1895) enquanto produto das possibilidades criadas a partir do desenvolvimento da imprensa 

no século XVI. Ao longo dos 120 anos de história das HQs, a mulher, assim como aconteceu 

em outras áreas profissionais e do conhecimento, foi concebida como um ser cujas 
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 Convencionou-se, especialmente na América do Norte, a atribuir o sucesso do The Yellow Kid (1895), nome 

popular do garotinho careca de Richart Feltonn Outcault de Down in Hogan‘s Alley, como o marco do 

surgimento das histórias em quadrinhos.  
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habilidades se encerravam no contexto doméstico: os cuidados com a casa, com o marido e 

com os filhos era, segundo imaginavam, atribuições em afinidade com a ―natureza‖ feminina. 

Entretanto, sabemos que as mulheres subvertiam as narrativas essencialistas e se arriscavam 

aos ofícios que geralmente eram atribuídos aos homens, entre eles aqueles que dizem respeito 

à produção intelectual e artística. Como entendemos, reconhecer a participação feminina na 

produção das HQs desde seu período fundacional é um importante meio de desconstrução de 

uma narrativa que tende a ocultar a presença da mulher em espaços que foram concebidos 

para ser ocupados por sujeitos do sexo masculino. 

Nesse sentido, é importante mencionar que, ao contrário do que os discursos 

machistas nos fazem acreditar, a participação da mulher na produção de HQs remonta às 

primeiras produções desse gênero. Sobre isso, a escritora e quadrinista Trina Robbins (2013) 

aponta que no ano de 1895 a jovem Rose O‘Neill (1874-1944) começa a trilhar seu caminho 

enquanto ilustradora/quadrinista.  Ainda segundo Robbins, O‘Neill ganha visibilidade a partir 

de 1896 ao publicar na revista Truth a tirinha The old subscriber calls, considerada 

oficialmente a primeira publicação quadrinística de uma mulher (ROBBINS, 2013, p. 10). 

Alguns anos depois, em 1908, o lançamento de Kewpies (fig. 01) tornou os trabalhos de Rose 

O‘Neill verdadeiramente populares. A partir desse período, outras quadrinistas começam a se 

destacar na América do Norte, como foi o caso de Margaret Hays (1877-1933), autora de 

Jennie and Jack (1908), Grace Weiderseim (1877-1936), autora de Dolly Dimple (1910), 

Katherine Rice (1870-?), autora de Florta Flirt (1913), entre outras.  

A despeito da participação feminina desde a aurora das HQs, a tônica de seus 

trabalhos nesse período - final do século XIX e início do século XX – reproduzia a narrativa 

masculinizante que permeava aquele contexto. É por essa razão que essas produções 

enfatizavam crianças, ora belas, ora endiabradas, e belas mulheres envoltas em tramas que 

eram quase sempre permeadas pelo discurso pedagógico-moralizante; ou seja, os primeiros 

trabalhos seguiam em afinidade com os estereótipos socialmente aceitos e difundidos a partir 

dos que valores socioculturais, em especial aqueles relacionados com as identidades de 

gênero
90

.  
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 Acrescentamos que no período estudado o termo gênero, que considera a noção de masculino e feminino como 

construção social, ainda não era problematizado. Somente mais tarde (1960) que o seu emprego caiu em uso.  



 

 
 

 543 

Poucas mulheres quadrinistas ousaram subverter o modelo moralista em virtude da 

coação artística e intelectual exercida por editores homens que privilegiavam a reprodução de 

conteúdo em afinidade com os valores socialmente aceitos. As subversões dignas de nota 

foram os vários pôsteres produzidos durante o início do século XX, contexto da mobilização 

do sufragismo feminino, que procurava problematizar a ausência das mulheres no ato 

democrático de votar (fig.01). 

 

Figura 01. Rose O‘Neil Give mother the vote! (1915) 

 

Fonte: http://collections.mohistory.org/resource/146709 

 

A partir de 1920, como reflexo da 19ª emenda constitucional que garantia à mulher 

o direito ao voto, foi possível acompanhar o aumento de personagens femininas mais 

independentes nas produções quadrinísticas. As representações dos personagens femininos 

nas HQs tencionavam cos valores estabelecidos como socialmente aceitáveis para a época.  

As personagens ficaram conhecidas como ―garotas que trabalhavam‖ (working girls, em 

inglês) e ―melindrosas‖ (flappers, em inglês). Ambas destoavam da norma pela forma de se 

vestir e se portar em relação ao trabalho e ao sexo. Apesar dessas publicações estamparem 

como título o nome da personagem feminina que protagonizava a trama, elas eram 

majoritariamente produzidas por homens. Obras como Winnie Winlke (1920) de Martin 

Branner (1888-1970), Ella Cinders (1925) de Plumb (1899-1982) e Conselman (1896-1940), 

Jane Arden (1927) de Monte Barrett (1897-1949) e Frank Ellis (?), entre outras iam de 

encontro com o modelo tradicional de feminino. Tais produções  

 

http://collections.mohistory.org/resource/146709
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[...] foram criadas para atrair leitoras do sexo feminino e em nenhum lugar 

isso foi tão evidente quanto nas denominadas tiras femininas.  Destinado 

especialmente para o crescente número de garotas trabalhadoras, elas 

apresentaram uma autoimagem lisonjeira de independência, atratividade (até 

mesmo glamour) e equilíbrio; a imagem de autoconfiança misturada com 

charme (HORN, 1976 apud HORN, 1977, p. 46-47, tradução nossa)
91

. 

 

Embora a existência de outros ―modelos‖ de mulheres nas HQs expressem algum 

grau de mudança em relação ao o tipo tradicional doméstico, é importante mencionar que 

essas produções representavam as mulheres a partir da disposição consumista e ―fútil‖. As 

produções eram carregadas de estereótipos que aproximavam as personagens, e por 

consequência as leitoras, da ideia de que a independência e o sucesso estavam atrelados à de 

beleza, consumo e glamour, como podemos notar a partir da citação acima. Considerando 

esses aspectos, as garotas que trabalham - na maioria das vezes como secretária - eram 

retratadas quase sempre manifestando desejo de consumo por vestidos, sapatos, sendo 

galanteadas ou ainda conciliando a função de secretária e modelo como acontece, por 

exemplo, com Winnie Winkle (1920-1996) de Martin Branner e Tillie the Toiler (1921-1959) 

de Russ Westover (respectivamente fig. 02 e 03). As ―melindrosas‖, assim como ―as garotas 

que trabalhavam‖ eram retratadas a partir da ideia da beleza e do glamour, mas se destacavam 

por serem garotas distraídas cujos interesses se resumiam em festas, carros e namorados ricos 

(HORN, 1977, p.48), características que encontramos também na personagem Mospsy (1945) 

da quadrinista Gladys Parker.  
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 […] were created to attract a female readership, and nowhere was this as apparent as in the so-called girl 

strips. Aimed particularly at the growing number of working girls, they presented a flattering self-picture of 

independence, attractiveness (even glamour) and poise, the image of self-reliance mixed with charm. 
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Figura 02: Capa Winnie Winkle (1948)                        Figura 03: capa de Tillie the Toiler (1941) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      Fonte: Winnie Winkle Nº 2                     Fonte: Tillie the toiler Nº 15 

 

Assim como Gladys Parker (1909-1966), Nell Brinkley (1886-1944), Ethel Hays 

(1892-1989) e Dale Messick (1906-2005) foram algumas das mulheres quadrinistas de 

sucesso que nessas quatro décadas de produção quadrinístca colaboraram com a fixação dos 

estereótipos que atrelam a ideia de beleza, glamour, sensualidade e consumo à condição 

feminina. Grosso modo, essas produções, se comparadas com aquelas da fase inicial, nos 

remetem à famosa dicotomia entre a femme honnête, a mulher edificadora do lar, e a femme 

fatale, a mulher que representa a danação do homem. Em ambas há a essencialização do 

feminino a partir de uma narrativa masculina cujos estereótipos deslizaram de uma era de 

moralismo pedagógico para a era de consumo. Em ambas, e isso independe do gênero de 

quem produziu, a mulher ocupa um lugar menor em relação ao homem racional, protetor e 

provedor.  

O Crash de 1929 foi um marco para as representações das mulheres no mundo das 

HQs. Com a crise econômica, as produções de HQs cujo carro chefe era a produção de 

working girls e as flappers enfrentaram desgastes em virtude da pouca plausibilidade de suas 

tramas já que para os editores da época não fazia sentido veicular a falsa ideia de que tudo 

estava bem uma vez que toda a América do Norte havia mergulhado na Grande Depressão. 

Assim, os/as quadrinistas colocaram de lado as representações acerca da frivolidade feminina 

característica da década de 1920 em nome de um novo tipo de quadrinho, os quadrinhos da 
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Depressão de 29, Depression strip, como essas HQS ficaram conhecidas nos EUA 

(ROBBINS, 2013, p.51).  Nelas, as personagens perderam o glamour, a sensualidade e o 

apego às futilidades. As ―garotas que trabalhavam‖ que até então transitavam entre as 

carreiras de modelo e secretária se tornaram mais complexas e adquiriram outros propósitos 

além de comprar sapatos, vestidos e ir à caça de homens ricos. Na década de 1930, novos 

enredos, como o de Apple Mary (1932) de Martha Orr (1908-2001), apresentavam mulheres 

preocupadas com sua sobrevivência. Horn (1977, p. 89) acrescenta que as histórias de 

aventura ganham força. Nessas produções as mulheres são representadas como trabalhadoras, 

como mulheres fortes e responsáveis pelo seu destino. 

Foi a partir da combinação do tipo working girl da década de 1920 e das histórias de 

aventura da década de 1930 que surgiu no início da década de 1940 a HQ Brenda Starr, 

Reporter (1940), de autoria de Dale Messick. Brenda Starr era uma jovem repórter, a 

terceira
92

 repórter da história das HQs e a primeira inteiramente produzida por uma mulher, 

que gozava uma vida de independência profissional e sexual. Era uma das poucas mulheres 

que vivia só e sem controle familiar; ela era a responsável por seus próprios erros e acertos. 

Mas era constantemente interpelada por seus sedutores a abandonar sua profissão e dedicar-se 

inteiramente à função de esposa, um papel que ela recusava frequentemente. Como veremos 

na sessão seguinte, Brenda Strar Reporter é atravessada por ruptura e continuidade em 

relação às representações de gênero da época. 

   

O primeiro ano de Brenda Starr, repórter: 1940-1941 

―Eu sou Brenda Starr‖ afirmava em entrevistas a quadrinista Dale Messick, primeira 

quadrinista mulher associada ao sindicato dos quadrinhos, que chegou a pintar os cabelos de 

vermelho na ocasião do lançamento de Brenda Starr, reporter para se assemelhar à sua 

criação. A personagem foi idealizada a partir do ideal de beleza e desenvoltura da época que 

era representado por Rita Hayworth, a garota pinup dos cinemas. Além dessa semelhança 

física podemos apontar um paralelo entre a condição profissional e intelectual da autora e da 

personagem da obra: tanto Brenda quanto Dale procuravam se afirmar como profissionais de 

sucesso num momento em que jornalismo e produção de quadrinhos eram ofícios 
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 Jane Arden (1927) de Monte Barrett e Frank Ellis e Lois Lane (1938) de Jerry Siegel e Joe Shuster foram as 

primeiras garotas repórteres das histórias em quadrinhos.  
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predominantemente masculinos. De qualquer forma, a autora estadunidense foi a primeira 

mulher das Américas a desenhar e roteirizar uma HQ cuja personagem principal é uma 

mulher independente que busca se afirmar como uma jornalista de sucesso e Brenda Starr, que 

embora não tenha sido a primeira personagem repórter nas HQs, foi uma das que subverteu, 

pelo menos parcialmente, os estereótipos de mulher submissa que sempre condiciona sua 

realização pessoal aos desmandos do universo considerado masculino.  

Dale Messick se submeteu a vários enfrentamentos com os editores e colegas 

quadrinistas homens no processo de tentativa de inserção de seus trabalhos no mercado. Um 

dos editores, Joseph Patterson do New York Daily News, por exemplo, afirma já ter tentado 

trabalhar com uma mulher antes, mas que não queria mais (ROBBINS, 2013, p. 63). A 

contragosto, e somente depois de muita insistência, Patterson concordou em publicar o 

trabalho de Messick desde que o mesmo fosse veiculado somente aos domingos. Sobre esse 

episódio, Trina Robbins (2013) afirma que Brenda Starr, reporter só apareceu de fato no 

Daily News após a morte de Patterson. Segundo essa autora, a aversão ao trabalho de Messick 

se deve à sua ―ousadia‖ em abordar uma temática considerada como masculina: 

 

[...] Houve muitas mulheres desenhado histórias em quadrinhos nos últimos 

40 anos e não há registro de homens criticando fortemente seus trabalhos. 

No entanto, todos os quadrinhos anteriores produzidos por mulheres haviam 

sido relativamente leve - animais e crianças bonitas, lindas meninas sem 

qualquer tipo de preocupação e avós rotundas jorrando filosofia doméstica. 

Estas histórias em quadrinhos podem ser consideradas "coisa de garota" - um 

gênero que os homens não se importavam em trabalhar ou levar a sério. Mas 

com Brenda Starr, Dale Messick foi invadindo um território masculino 

(ROBBINS, 2013, p. 64, tradução nossa)
93

. 

 

A despeito de todos os problemas de aceitação enfrentados pela quadrinista, Brenda 

Starr, reporter foi um sucesso ao ponto de estimular uma produção cinematográfica 

homônima (1989) e a indústria de bonecas baseada na aparência glamorosa da personagem 

(2003).  
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 […] there had been plenty of women drawing comics for the past 40 years, and there is no record of men 

strongly criticizing their work. However, all the previous comics by women had been comparatively light – cute 

animals and kids, pretty girls without a care in the world, rotund grandmas spouting homespun philosophy. 

These comics might be considered ―girl stuff‖ – a genre the men didn‘t care to working or take seriously. But 

with Brenda Starr, Dale Messick was trespassing on male territory. 
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Já no primeiro fascículo da HQ, Brenda, assim como fez Messick na vida real, decide 

manifestar todo seu descontentamento por se sentir subaproveitada na redação do jornal uma 

vez que produz somente notícias sobre nascimento e falecimento. Contrariada, a personagem 

vai falar com o chefe, o editor Muggs Walter, com o objetivo de ser envolvida em histórias 

realmente importantes. Em primeira instância, ficamos animados com a inquietação da 

repórter e sua predisposição em enfrentar a norma e exigir oportunidade de poder desenvolver 

seu trabalho considerando suas competências e não por convenções sociais reguladas pela 

diferença de gênero que a circunscreve à função de uma quase secretária.  No entanto, suas 

atitudes a partir deste episódio são marcadas pela continuidade com os estereótipos femininos. 

 

     Figura 04. Diálogo com o chefe.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     Fonte: Brenda Starr, reporter (2012, p. 18). 

 

A conversa de Brenda com o chefe sobre se envolver em notícias importantes 

resultou no que os repórteres poderiam chamar de ―missão impossível‖- fazer um poderoso 

bandido, Silky Fowler, falar sobre seus crimes. Qualquer falha da repórter poderia resultar em 

sua demissão. O efeito da primeira tentativa de entrevista de Brenda foi a recusa do bandido 

em falar. Porém, após algumas horas, Fowler resolve dar uma entrevista exclusiva à repórter, 

mas estabelece como condição que quando livre da prisão eles pudessem ―se ver mais‖; 

proposta que Brenda aceita espontaneamente como pode ser observado no inserto abaixo:   
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Figura 05: Entrevista com Fisky Fowler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Brenda Starr, reporter (2012, p. 21) 

 

O uso do ―charme feminino‖ para conseguir o que quer é um dos recursos 

recorrentes em Brenda Starr, reporter
94

. Além de ajudá-la a alcançar seu objetivo, sua beleza 

a torna a estrela do jornal, como verificamos na segunda missão enquanto repórter de campo. 

Nessa ocasião, Brenda vai a uma festa a fantasia sem convite para apurar o envolvimento do 

Barão de Mullet com uma gangue especializada em roubo de joias. Graças ao seu charme, ela 

consegue entrar na festa e ser apresentada quase que imediatamente ao Barão de Mullet. Sua 

fantasia era a mesma da comparsa do barão, o que facilitou o acesso às informações 

confidenciais da gangue. Descoberta a farsa, Brenda foi sequestrada e só consegui se libertar 

ao obter ajuda de um jovem garoto do apartamento superior ao que estava sendo mantida. 

Brenda e o garoto usaram o código morse para informar os fatos o que resultou na chegada da 

polícia.  

A beleza de Brenda chamou atenção do Barão de Mullet e este passou a alimentar a 

ideia de que ela pudesse se tornar sua nova parceira. Seu poder de sedução não parrou por aí. 

Por cerca de 70 anos, Brenda viveu histórias de aventuras e amor que ora empoderavam a 

figura feminina ora seguia em sintonia com os discursos normatizadores. 
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 Acrescentamos que os bandidos Silky Fowler e Barão de Mullet, os colegas de trabalho Tom e Pesky, o editor 

Larry Nickels e o louco professor Squell foram alguns dos homens que se renderam ao charme de Brenda Starr 

nas histórias de 1940-1941.  
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Figura 06. Brenda Starr: a notícia  

Fonte: Brenda Starr (2012, p. 52) 

 

Outro estereótipo muito presente na referida obra são os rompantes femininos. 

Brenda, frequentemente, está inserida em eventos que quando desestabilizada 

emocionalmente os resultados esperados são papeis para o alto, livros ou qualquer outro 

objeto que ela consiga alcançar para lançar contra seu adversário. A rivalidade feminina 

também não fica de fora das aventuras de Brenda Starr e o cerne das rivalidades é, quase 

sempre, motivado por questões banais como inveja pela beleza, vestimenta e até mesmo pela 

desenvoltura amorosa da outra. Tais questões reforça a ideia de que ―[...] é raro que a 

cumplicidade feminina chegue a uma verdadeira amizade‖ (BEAUVOIR, 1970, p. 311). 

 

Figura 07. Brenda Starr: rivalidade feminina 

Fonte: Brenda Starr (2012, p.59) 

 

O gosto por compras como solução para os problemas também é outro estereótipo 

bastante abordado. Brenda sempre vai as compras seja para se recuperar de um trauma pós-

sequestro, quando foi demitida do emprego que tanto gostava, quando tem um encontro com 

alguém especial ou simplesmente quanto está feliz. É a partir destes recortes de características 

convencionadas como típicas da figura feminina que Dale Messick constrói a personagem 
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Brenda, sempre consciente do poder que pode exercer sobre os homens. Afinal ―Brenda 

sempre consegue seu homem!‖ (MESSICK, 2012, p. 19)
95

 

 

          Figura 08. Brenda Starr vai às compras 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
Disponível em: Brenda Starr, reporter (2012, p. 68)  

 

Considerações 

Nos primeiros 45 anos de história das histórias em quadrinhos, podemos perceber 

que as mulheres se mantiveram presentes desde a sua convencionada origem assim como no 

processo de produção e na recepção. Enquanto quadrinistas, elas desenharam e escreveram os 

mais variados tipos de personagens: homens, crianças, senhoras, mulheres de ―família‖ e/ou 

mulheres vamp. Porém, mesmo se tratando de composição exclusivamente feminina, onde a 

artista é a responsável pelo trabalho completo, texto e desenho, como acontece com Brenda 

Starr, reporter, é possível notar um processo de continuidade com os valores socialmente 

difundidos como o esperado da figura feminina. A forma como a artista lançou mão dos 

estereótipos femininos, a preocupação com a imagem e com a beleza fazem com que os/as 

leitores/as acreditem ‗[...] que as histórias acontecem as mulheres ‗lindas‘, sejam elas 

interessantes ou não. E, interessantes ou não, as histórias não acontecem a mulheres que não 

sejam ‗lindas‘‖ (WOULF, 1992, p. 80 apud OLIVEIRA, x, p. 150). E com isso as mulheres 

internalizam a ideia de que a objetificação do corpo feminino, mesmo se não negociada, é 

aceitável e até mesmo necessária para se atingir o desejado.  

A personagem Brenda Starr é carregada de ambiguidades que, de certa forma, 

expressa a condição das mulheres que erigiram sua identidade de gênero a partir do 

imbricamento de narrativas ora em continuidade ora em tensão com status quo. Em certa 
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 Brenda always gets her man! 
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medida, sua trama expressava as complexidades sociais e culturais que pesavam sobre as 

mulheres ainda na primeira metade do século passado.  
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Resumo: De acordo com Ian Watt (2010), o gênero literário do romance nasceu na Inglaterra 

do século XVIII ao mesmo tempo em que uma série de mudanças na configuração social e 

cultural daquele país – ―um novo clima de experiência social e moral‖ – colocou em xeque a 

continuidade dos padrões culturais até então responsáveis pela produção de um tipo de arte 

literária cuja principal característica era a composição orientada pelos valores coletivos e 

tradicionais enquanto formas definitivas da experiência humana. Trata-se, sobretudo, de uma 

ficção que se distingue das anteriores não por uma mudança na espécie de vida apresentada, 

mas na maneira como a apresenta. A experiência individual e seus condicionantes espacial e 

temporal se destacam na narrativa do romance ao substituírem os valores morais e demais 

elementos de tradição coletiva, tidos até então como referências predominantes. De acordo 

com Jacques Rancière, o recurso à descrição da realidade presente nas obras dos escritores 

que inauguraram a modernidade através do romance, tão característico em Dostoievski e 

Flaubert, por exemplo, mais do que mero resultado de um ―excesso descritivo‖ (termo 

cunhado pela crítica estruturalista), revela a abertura social do romance para uma nova 

sensibilidade, menos aristocrática e mais democrática. O autor discute o realismo romanesco a 

partir do surgimento do que ele chama de uma ―nova distribuição do sensível‖. Tal 

distribuição diz respeito, entre outras coisas, à possibilidade de qualquer um sentir qualquer 

coisa, independentemente de sua posição social. As consequências deste processo no interior 

da tradição literária foram: 1) o surgimento de novas configurações no plano da escrita; 2) 

abertura de um universo de percepção devido às novas experiências que adentraram o campo 

da ficção. Em resumo, o romance realista, ao tratar de eventos comuns onde transbordam 

sensações de pessoas insignificantes, largadas ao acaso da história, reconfigura a base social 

da poética moderna, fazendo com que o ―efeito de realidade‖ se transforme num ―efeito de 

igualdade‖. A partir das considerações acima, pretende-se investigar o modo como Jacques 

Rancière inscreve o gênero do romance, sua história e seus aspectos formais, entre o conjunto 

de questões concernentes à estética da política. 

PALAVRAS-CHAVE: Rancière; Realismo; Cosmologia social. 

 

Introdução: O romance e a investigação do homem  

 De acordo com Ian Watt (2010), o gênero literário do romance nasceu na Inglaterra do 

século XVIII ao mesmo tempo em que uma série de mudanças na configuração social e 

cultural daquele país – ―um novo clima de experiência social e moral‖ – colocou em xeque a 

continuidade dos padrões culturais até então responsáveis pela produção de um tipo de arte 

literária cuja principal característica era a composição orientada pelos valores coletivos e 

tradicionais enquanto formas definitivas da experiência humana. Isenta de uma preocupação 
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temporal e avessa à representação individualizada da vida cotidiana de pessoas comuns, a 

ficção de inspiração ―clássica‖ buscava retratar o gênero humano em sua totalidade, entendido 

como uma dimensão transcendente às condições ―reais‖ da vida dos homens, não importando 

as circunstâncias nas quais os fatos se passavam, numa abstração total do tempo e do espaço 

em que eram contados: ―tipos humanos genéricos atuando num cenário basicamente 

determinado pela convenção literária adequada‖. (WATT, 2010, p. 16)  

As mudanças na sociedade inglesa da época identificadas por Watt em seu estudo 

sobre a ascensão do romance são bastante significativas, e sua análise aprofundada corre o 

risco de se perder em perspectiva tão ampliada. Contudo, ainda que de modo bem sucinto, 

para se ter uma real dimensão do que significaram tais mudanças, basta identificar que, ao 

choque verificado no interior da tradição literária, responsável pelo surgimento da nova 

forma, o romance, somam-se a transformação do quadro geral das classes sociais do país a 

partir do surgimento da economia capitalista, a crescente independência cultural e econômica 

da classe média nascente, o consequente enfraquecimento da aristocracia em seu papel de 

árbitro cultural, o surgimento de um mercado editorial em substituição aos mecenas e o 

aumento e ampliação do público leitor, responsável direto pela dissolução das fronteiras que 

confinavam o domínio cultural da aristocracia. A partir do século XVIII, as sociedades 

europeias – com destaque para a sociedade inglesa após o advento da Revolução Gloriosa de 

1689, pioneira nas principais mudanças verificadas nos arranjos políticos e processos 

econômicos do continente –, passaram a abrigar em seu seio o indivíduo e o ―individualismo‖ 

como expressão ideológica máxima deste tipo de configuração social: 

 

Parece que o interesse do romancista pela vida cotidiana de pessoas comuns 

depende de duas importantes condições gerais: a sociedade deve valorizar 

muito cada indivíduo para considerá-lo digno da sua literatura séria; e deve 

haver entre as pessoas comuns suficiente variedade de convicções e ações 

para que seu relato minucioso interesse a outras pessoas comuns, aos leitores 

de romances. Provavelmente essas condições só vieram a prevalecer em 

época mais ou menos recente, pois resultam do surgimento de uma 

sociedade caracterizada por aquele vasto complexo de fatores independentes 

que se denomina ―individualismo‖ (WATT, 2010, p. 63)
96
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 Em análise comparativa do desenvolvimento do romance na Inglaterra e na França, verifica-se a importância 

das condições sociais para sua consolidação enquanto forma literária significativa: ―A evolução da literatura 

francesa fornece uma confirmação de outro tipo para a importância dos fatores sociais e literários cuja relação 

com o desenvolvimento inicial do romance na Inglaterra apresentamos neste trabalho. A primeira grande 

florescência do gênero na França, que começou com Balzac e Stendhal, ocorreu só depois que a Revolução 
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As transformações ocorridas no campo religioso a partir da Reforma Protestante são 

também de fundamental importância para o desenvolvimento da prática e da cultura do 

individualismo, componente central para o surgimento do romance. De acordo com Watt, 

embora a prática do autoexame seja muito anterior ao protestantismo, Calvino teve 

importância decisiva na retomada e sistematização desta forma de introspecção espiritual, 

tornando-a o principal ritual religioso para leigos e sacerdotes. A interiorização da 

consciência, exercício de cunho religioso, contribuiu de maneira específica para as formas 

narrativas ao transformar o hábito de introspecção num dos recursos fundamentais para a 

individualização e exploração do universo interior dos personagens do romance. Watt sugere, 

inclusive, que as Confissões de Rousseau foram influenciadas pela educação do autor na 

disciplina calvinista. (WATT, 2010). 

Hannah Arendt compartilha da constatação de Watt quando este sugere que a 

exploração da consciência via autorreflexão, se deve também ao processo que consistiu na 

reforma religiosa e que resultou na ascensão do indivíduo na esfera da cultura. Porém, a 

autora vai mais longe ao mostrar, num artigo publicado em 4 de dezembro de 1930 intitulado 

―Agostinho e o protestantismo‖ (2008), que a autorreflexão tal como se desenvolve em sua 

forma estritamente moderna atingiu sua condição específica a partir de um processo maior de 

secularização que esvaziou desta prática qualquer conteúdo significativamente religioso. Ao 

considerar os caminhos tomados no interior da tradição cristã europeia pela forma da 

rememoração da vida interior praticada por Agostinho em suas Confissões, considerado pela 

autora como o ―pai fundador do romance autobiográfico e psicológico moderno‖, a autora 

conclui que a evolução desta prática resultou, de um lado, no confessionário católico e, de 

outro, na consciência protestante. A partir do momento em que tais caminhos passaram por 

um significativo processo de secularização e tomaram lugar no repertório diário das práticas 

que preenchem o cotidiano do homem moderno, o romance se tornou um grande devedor 

deste desenvolvimento. Segundo a autora, 

 

Não havia mais uma autoridade à qual fazer confissões [para o catolicismo a 

instituição da Igreja e para o protestantismo, o próprio Deus], e a 

                                                                                                                                                                                     
Francesa levou a classe média a uma posição de poder social e literário que sua contrapartida inglesa havia 

conquistado um século antes, na Revolução Gloriosa de 1689‖. (WATT, 2010, p. 321). 
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autorreflexão religiosa se tornou simples reflexão sobre a vida pessoal, 

esvaziada do elemento religioso. O primeiro romance na Alemanha a 

exemplificar claramente esse aspecto é Anton Reiser, de Karl Philip Moritz. 

Embora as raízes do próprio Moritz fossem pietistas, foi sua obra que 

marcou o afastamento definitivo das histórias de vida ―edificantes‖ à 

maneira pietista. O conceito de graça cedeu lugar ao conceito de 

autodesenvolvimento autônomo, e temos o ponto culminante dessa mudança 

em Goethe, que concebia a história pessoal como ―uma imagem moldada em 

constante e viva transformação‖ (ARENDT, 2008, p. 57). 

 

Todo este quadro se faz necessário para entender o aparecimento da forma literária do 

romance e daquilo que a distingue das formas narrativas anteriores: o realismo.
97

 Trata-se, 

sobretudo, de uma ficção que se distingue das anteriores não por uma mudança na espécie de 

vida apresentada, mas na maneira como a apresenta. A experiência individual e seus 

condicionantes espacial e temporal se destacam na narrativa do romance ao substituírem os 

valores morais e demais elementos de tradição coletiva, tidos até então como referências 

predominantes. Os escritores do século XVIII descobriram na nova forma uma maneira ou 

método para escapar do convencionalismo formal que submetia a escrita aos padrões e 

enredos confinados no interior da tradição literária, inspirados na mitologia, na História
98

 e 

nas lendas. Por outro lado, buscaram através desta nova forma ser fiéis ao mundo à sua volta, 

cujas histórias pareciam ter sido tiradas da trama de suas próprias vidas: a vida privada e 

doméstica se tornou um grande tema, assim como diversos assuntos nascidos do repertório de 

acontecimentos da vida em comum, como o crime, o amor, a pobreza, a educação e o 

trabalho.  

No âmbito da recepção das obras pelo público leitor, pode-se dizer que tais mudanças 

não tiveram menor impacto. A ampliação dos temas tratados e, acima de tudo, a maneira 

como se revelou nas obras, uma espécie de ―laboratório da existência‖, causou um profundo 
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 Vale ressaltar que à consolidação do romance e do realismo que o caracteriza no século XVIII precedeu uma 

série de outros gêneros, como os ―romances‖ medievais, as novelas, os panfletos, os jest-books, cujos traços 

realistas, a presença de detalhes e descrições de ambientes e da vida de pessoas comuns gestaram de algum modo 

a nova forma que passou a ocupar cada vez mais a atividade dos críticos e escritores. Ver BAKHTIN, 1990.  
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 - Watt realiza uma análise precisa da maneira como o papel do tempo na literatura antiga, medieval e 

renascentista é bem distinto daquele assumido no romance moderno. Como exemplo, vale citar o que diz a 

respeito de Shakespeare: ―A noção de passado histórico em Shakespeare, por exemplo, é muito diferente da 

concepção moderna. Troia e Roma, os Plantageneta e os Tudor, nada está suficientemente longe para diferir 

muito do presente ou entre si. Nesse aspecto Shakespeare reflete a concepção de sua época: morrera trinta anos 

antes de o termo ‗anacronismo‘ ser usado na Inglaterra pela primeira vez e ainda estava muito preso à concepção 

medieval da História, segundo a qual, não importa o período, a roda do tempo resolve os mesmos exempla 

eternamente aplicáveis‖. (WATT, 2010, p.24) 
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debate entre clérigos, moralistas e intelectuais, extravasando o campo literário e avançando 

sobre outras dimensões da sociedade que viu florescer o romance: ―a leitura de romances traz 

à baila discussões de natureza ética, religiosa, intelectual e estética tanto mais acaloradas 

quanto mais se percebem a disseminação do gênero e sua influência sobre os leitores‖. 

(ABREU et al, 2005, p. 7) No sentido da atuação da arte romanesca na vida dos sujeitos, 

sugerindo padrões de comportamento, sensações e idealizações de todo tipo, não haveria 

melhor exemplo do papel assumido pelo romance no campo das relações burguesas quando, 

em O vermelho e o negro (1830), de Stendhal, o narrador revela que ―em três ou quatro 

romances‖ Julien Sorel, um jovem preceptor, e sua rica patroa, a sra. de Rênal, esclareceriam 

a si mesmos a posição de ambos, tomados de um amor nascente: 

 

Em Paris a posição de Julien em relação à sra. de Rênal logo teria se 

simplificado; mas em Paris o amor é filho dos romances. O jovem preceptor 

e sua tímida patroa teriam encontrado em três ou quatro romances, e até nas 

coplas do liceu, o esclarecimento da posição deles. Os romances ter-lhes-iam 

traçado o papel a desempenhar, mostrado o modelo a imitar; e esse modelo, 

cedo ou tarde, e embora sem nenhum prazer, quem sabe até resmungando, a 

vaidade teria forçado Julien a segui-lo (STENDHAL, 2007, p. 46). 

 

  Na escrita do romance, os personagens ganharam importância na medida em que seus 

retratos os colocaram em seus lugares e tempos históricos particulares:  

 

Em nada o romance é tão característico de nossa cultura como na forma pela 

qual reflete essa orientação típica do pensamento moderno. E. M. Forster 

considera o ―retrato da vida através do tempo‖ como a função distintiva que 

o romance acrescentou à preocupação mais antiga da literatura pelo retrato 

da ―vida através dos valores‖; Spengler atribui o surgimento do romance à 

necessidade que o homem moderno ―ultra-histórico‖ sente de uma forma 

literária capaz de abordar ―a totalidade da vida‖; mais recentemente 

Northrop Frye vê a ―aliança entre tempo e homem ocidental‖ como a 

característica definidora do romance comparado com outros gêneros 

(WATT, 2010, p. 23). 

 

 É importante ressaltar neste contexto do surgimento do romance que o esforço contido 

na apresentação da realidade através da escrita, cuja expressão se consolidou no chamado 

―realismo‖ literário, é de uma complexidade sem tamanho e que, muito além da presença de 

certo sentimento ingênuo de que a palavra pudesse conter fielmente o que de concreto fizesse 

referência, verifica-se o surgimento de uma ―nova cosmologia ficcional‖ que não deixa de ser 

também uma ―nova cosmologia social‖ (RANCIÈRE, 2010). 
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Uma nova cosmologia social 

De acordo com Jacques Rancière, o recurso à descrição da realidade presente nas 

obras dos escritores que inauguraram a modernidade através do romance, tão característico 

em Dostoievski e Flaubert, por exemplo, mais do que mero resultado de um ―excesso 

descritivo‖ (termo cunhado pela crítica estruturalista)
99

, revela a abertura social do romance 

para uma nova sensibilidade, menos aristocrática e mais democrática. 

 Em O Efeito de realidade e a Política da Ficção, texto oriundo de uma palestra 

realizada em Berlim no ano de 2009, Rancière discute o realismo romanesco a partir do 

surgimento do que ele chama de uma ―nova distribuição do sensível‖. Tal distribuição diz 

respeito, entre outras coisas, à possibilidade de qualquer um sentir qualquer coisa, 

independentemente de sua posição social. As consequências deste processo no interior da 

tradição literária foram: 1) o surgimento de novas configurações no plano da escrita; 2) 

abertura de um universo de percepção devido às novas experiências que adentraram o campo 

da ficção.  

O romance realista com sua estrutura fragmentada, composto de ―retratos pendurados 

lado a lado‖, não poderia parecer senão um ―monstro‖ diante da obra de arte baseada nos 

princípios da ―lógica clássica da representação‖: 

 

De acordo com essa lógica, a obra de arte é um tipo definido de estrutura — 

uma totalidade orgânica, dotada de todas as partes constituintes necessárias 

para a vida e nada mais; ela deve ter a aparência de um corpo vivo equipado 

de todos os membros requeridos, unidos na unidade de uma forma, sob o 

comando de uma cabeça organizadora. O romance ―realista‖ não atende a 

este requisito. Para Barbey, a questão não é somente a presença de detalhes 

que em nada contribuem para o funcionamento da estrutura ficcional e 

apenas interpretam o papel do real afirmando ―Eu sou o real‖. A questão é 

que as partes não estão subordinadas ao todo; os membros não obedecem à 

cabeça. O novo romance realista é um monstro. Ele pertence a uma nova 

cosmologia ficcional na qual a concatenação funcional de ideias e ações, de 

causas e efeitos não funciona mais. Nas caixas do novo romancista, todas as 

coisas estão embaralhadas. O artista tornou-se um trabalhador. Ele carrega 

suas sentenças adiante, diz Barbey, da mesma forma que o operário carrega 

suas pedras adiante num carrinho de mão (RANCIÈRE, 2010, p. 80). 

 

Sobre o segundo ponto mencionado, o surgimento de novas formas de ser, pensar, agir 

e sentir, diz Rancière: 
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 BARTHES, Roland. O rumor da língua. Trad. Mario Laranjeira. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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A ficção designa certo arranjo dos eventos, mas também designa a relação 

entre um mundo referencial e mundos alternativos. Isso não é uma questão 

de relação entre o real e o imaginário. Isso é uma questão de distribuição de 

capacidades de experiência sensorial, do que os indivíduos podem viver, o 

que podem experienciar e até que ponto vale a pena contar a outros seus 

sentimentos, gestos e comportamentos (RANCIÈRE, 2010, p. 79). 

 

É bastante conhecida a rejeição sofrida pela escrita realista durante os séculos XIX e 

XX, seja através do movimento modernista,
100

 que pretende superá-la, seja a partir de 

formulações teóricas desenvolvidas no campo da crítica e teoria literária. Entre as últimas está 

o famoso estudo de Roland Barthes, O efeito de realidade (2004), texto tomado por Rancière 

como referência da análise estruturalista na sua discussão sobre o efeito de realidade e a 

política da ficção. Sua posição sobre a análise de Barthes, quando este trabalha o conceito de 

efeito de realidade, é a de que ela ―tende a preservar a ideia modernista de arte como 

desenvolvimento autônomo da sua própria necessidade interna, invalidando a velha lógica da 

semelhança e da referencialidade.‖ (2010, p.76). A necessidade interna mencionada por 

Rancière é a da dinâmica estrutural que absorve as partes no todo: as partes não possuem um 

significado ―substancial‖, apenas um significado ―relacional‖, definindo-se mutuamente. 

Submetido a esta lógica, o ―detalhe inútil‖ da descrição não pode ser ignorado pela análise: ao 

―supérfluo deve ser dado um lugar e um estatuto na estrutura‖. Segundo Rancière, 

 

Barthes oferece duas razões para o excesso realista. Em primeiro lugar, ele 

dá continuidade a uma tradição que data da Antiguidade, a tradição do 

discurso ‗epidítico‘, no qual o objeto da descrição importa menos do que o 

emprego de imagens e metáforas brilhantes, exibindo a virtuosidade do autor 

em nome do puro prazer estético. Em segundo lugar, ele tem a função de 

comprovação. Se um elemento está em algum lugar apesar de não haver 

razão para a sua presença, isso significa precisamente que sua presença é 

incondicional, que ele está presente simplesmente porque está presente. 

Assim, o detalhe inútil diz: eu sou o real, o real que é inútil, desprovido de 

sentido, o real que prova sua realidade por sua própria inutilidade e carência 

de sentido (RANCIÈRE, 2010, p. 76). 
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 Rancière sugere como um exemplo da rejeição do realismo pelo movimento modernista do século XX, a 

posição assumida por André Breton no ―Manifesto do Surrealismo‖: ―No ‘Manifesto do Surrealismo‘, André 

Breton descartou a descrição do papel de parede e da mobília do cômodo da usurária em Crime e Castigo com 

umas poucas palavras: ‗Ele perde seu tempo, porque eu me recuso a entrar nesse quarto‘‖. (RANCIÈRE, 2010, 

p. 75). 
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Sob este ponto de vista constrói-se uma ―simples oposição entre estrutura ficcional e 

singularidade absoluta do mero ‗ter-estado-lá‘‖ (RANCIÈRE, 2010, p. 77). Rancière propõe o 

acréscimo de um ―terceiro termo‖ destinado a romper esta oposição, incorporando à análise o 

elemento político que de fato tornou possível a presença da descrição do real no romance 

realista. A argumentação do autor em favor de uma redistribuição do sensível concentra-se no 

fato de que até o momento do surgimento do realismo esteve em vigor no campo da ficção um 

―paradigma aristocrático/representacional‖, que remonta à Poética de Aristóteles, responsável 

pela exclusão de um enorme grupo social, de suas experiências e de seus modos de pensar, 

sentir, viver e agir: as vidas insignificantes das classes baixas.  

A divisão estabelecida por Aristóteles entre o poético (registro da verossimilhança) e o 

histórico (mera sucessão de fatos) carrega consigo uma distinção de ordem política: sendo a 

verossimilhança a construção de uma rede concatenada de ações, e sendo a ação uma esfera 

da existência, as narrativas não poderiam tratar de pessoas confinadas ao simples viver, 

destinadas somente à sua reprodução infinita. A lógica da verossimilhança atualiza o registro 

político em que determinados indivíduos estão alijados da condição eminentemente política 

da ação:  

 

Concatenações de ações só poderiam dizer respeito a indivíduos que viviam 

na esfera da ação, que eram capazes de conceber grandes planos e de arriscá-

los no confronto com outros grandes planos e com os golpes do destino. (...) 

Verossimilhança não é somente sobre que efeito pode ser esperado de uma 

causa; ela também diz respeito a o que pode ser esperado de um indivíduo 

vivendo nesta ou naquela situação, que tipo de percepção, sentimento e 

comportamento pode ser atribuído a ele ou a ela  (RANCIÈRE, 2010, p. 79). 

 

No plano estético, a ruína da lógica da verossimilhança coloca em xeque um modelo 

de representação em que a relação entre parte e estrutura se dá de modo harmônico, puro, 

onde a ―relação estrutural entre as partes e o todo fundamentava-se numa divisão entre as 

almas da elite e as das classes baixas‖ (RANCIÈRE, 2010, p.78).  

 

É esta nova capacidade de qualquer um de viver vidas alternativas que coíbe 

a subordinação das partes ao todo. Não há um livro, diz Barbey, somente 

retratos pendurados lado a lado. O aristocrático emprego da ação é 

bloqueado pela democrática coleção desordenada de imagens (RANCIÈRE, 

2010, p. 80). 
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Em resumo, Rancière pretende mostrar que o romance realista, ao tratar de eventos 

comuns onde transbordam sensações de pessoas insignificantes, largadas ao acaso da história, 

reconfigura a base social da poética moderna, fazendo com que o ―efeito de realidade‖ se 

transforme num ―efeito de igualdade‖. O conjunto de mudanças no plano da ficção a partir 

das quais o autor situa a composição realista vai mostrar que, por trás do ―excesso realista‖, 

tido como algo inútil e marcado pelo recurso da descrição, há uma questão política, 

―verdadeira ruptura que está no coração da ficção estética‖ (RANCIÈRE, 2010, p.77).   

 

Realismo formal: a escritura do homem 

Ian Watt, no estudo citado, contribui enormemente para a discussão do tema ao definir 

as características principais do que pode ser encarado como o ―mínimo denominador comum 

do gênero romance como um todo: seu realismo formal‖. (WATT, 2010, p. 36) Enquanto 

componente essencial do romance, o realismo formal não se reduz a um simples programa de 

escola literária: a escola realista aparece em diversas análises da história da literatura, com 

destaque para a escola realista francesa surgida em fins do século XIX, cujo ponto de partida 

se fundava na oposição estabelecida em relação ao idealismo romântico. Num sentido 

inteiramente distinto, o realismo formal se constitui num conjunto de procedimentos de 

escrita e soluções formais (postura diante do próprio fazer literário, traduzida na intenção 

explícita de aproximar arte e vida; método específico na construção de personagens e enredos; 

escolha de determinado tipo de problema a ser trabalhado na narrativa) que perfazem a 

técnica narrativa e definem o gênero do romance para além de sua especificidade no conjunto 

das diversas tendências que assumiu desde seu nascimento. Desde o tratamento de 

personagens individualizados, com dimensões subjetivas e objetivas específicas, o meio físico 

e a cronologia inscritos na história de um modo geral, o realismo formal, em sua ―total 

subordinação do enredo ao modelo da memória autobiográfica afirma a primazia da 

experiência individual no romance da mesma forma que o cogito ergo sum de Descartes na 

filosofia‖ (WATT, 2010, p. 15).  

Sem esquecer o alcance do método descritivo explorado em demasia na composição 

do romance (como se a pena do escritor estivesse diante de jurados num tribunal, obrigada aos 

menores detalhes), um método que na aplicação de alguns escritores ganhou ares de ciência, o 

modelo da memória autobiográfica, recurso narrativo cuja paternidade é atribuída ao escritor 
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inglês Daniel Defoe, permitiu que a esfera mais subjetiva ou experiência mais íntima das 

personagens fosse esmiuçada e passasse a ocupar o lugar central de boa parte das obras.  

 

Robinson Crusoé inaugura no romance aquela abordagem da experiência que 

compete com a autobiografia confessional e supera as outras formas 

literárias no tocante a aproximar o leitor do ser moral, interior, do 

protagonista e consegue isso utilizando como base formal a memória 

autobiográfica (...) (WATT, 2010, p. 80).  
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Resumo: A proposta deste trabalho é analisar a figura feminina no conto ―A mulher que 

comeu o amante‖, do escritor goiano Bernardo Élis, afim de demonstrar a histórica visão 

preconceituosa sobre a figura feminina. A mulher, durante muito tempo foi vista como um ser 

inferior, criado a partir do homem e para servi-lo, não tendo direito à decisões e vontade 

própria, sendo capaz de tornar-se um ser maligno. Sua função era de ser uma boa mãe, gerar e 

cuidar dos filhos e uma boa esposa, atendendo às necessidades do homem. Como ser maligno, 

à mulher também eram atribuídas as características de bruxa, feiticeira, monstro. A mulher era 

capaz de adquirir o mal e levá-lo até o homem, causando assim a destruição do mesmo. No 

conto a ser analisado a mulher, Carmélia, significa o mal pois vai tirar o homem de sua vida 

tranquila, do ―lado bom‖, e vai levá-lo para o mal, o fim, ou seja, sua morte. Carmélia não só 

matará o homem, a personagem Januário, como também o devorará. A mulher é, assim, um 

ser maligno e insólito que vive no ermo sertão goiano. Nesse lugar distante da ―civilização‖, 

onde impera a lei do próprio sertão, ela assume sua verdadeira face, a de monstro, deixando 

de ser a mãe e a boa esposa. Carmélia é a representação maligna da figura feminina. 

PALAVRAS-CHAVE: Figura feminina; Ser maligno; Morte. 

 

Introdução 

No contexto social, nem sempre a mulher foi reconhecida como um ser capaz e 

pensante, ela teve que travar várias lutas e percorrer um longo caminho, marcado por muito 

sofrimento, até conquistar seu espaço na sociedade e poder falar e ser ouvida. Segundo 

Fonseca a imagem da mulher como ser inferior e portador do mal já aparecia em escritos de 

Hesíodo, século VIII a. C.  e depois foram reforçados e repassados por Aristóteles (384 a 322 

a. C.) em seus estudos sobre a geração das espécies animais. Esse conceito de inferioridade 

feminina perpassará séculos e servirá como fundamento para assegurar um lugar de exclusão 

e silêncio à mulher na sociedade. Tal conceito também servirá como suporte para algumas 

religiões explicarem o papel de obediência e servidão da mulher no casamento e na sociedade, 

entre elas as de origem judaico-cristã. Isso porque a religião, enquanto instituição dominadora 

e formadora de opinião, acreditava que a mulher era inferior e até mesmo a detentora e 

responsável pelo mal. 
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  De acordo com os escritos bíblicos o homem foi criado a partir da imagem de Deus, já 

a mulher foi criada a partir do homem e para servir ao homem: ―21. Então o Senhor Deus fez 

cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu; e tomou uma de suas costelas e cerrou a 

carne em seu lugar. 22 E da costela que o senhor Deus tomou do homem formou uma mulher; 

e trouxe-a a Adão.‖ (GÊNESIS, Bíblia Sagrada, 1997). 

 Durães, em Mulher, sociedade e religião (2009), analisa como a mulher foi vista na 

sociedade desde o início das civilizações. Segundo a autora, no decorrer da história, a mulher 

passou de divindade a demônio, sendo que homem tinha inveja da mulher pela capacidade 

que ela tinha de gerar a vida. Ainda de acordo com essa autora, a religião, Cristianismo, 

apresenta na sua terceira versão para a criação do mundo, Deus como figura masculina que 

cria a mulher a partir do homem – costela de Adão - e dessa forma o homem acaba assumindo 

o poder de criar a vida assim como a mulher. Já a mulher passa a ser portadora do mal quando 

leva o homem ao pecado – convence Adão a comer o fruto proibido.  

 Além da expulsão do paraíso, como castigo, Deus condena a mulher à dor, a ter filhos 

e a ser dominada pelo marido: ―16 E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a 

tua conceição; com dor terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.‖ 

(GÊNESIS, Bíblia Sagrada, 1997). Portanto, o desejo sexual da mulher será apenas para 

agradar ao marido, sendo que esse exercerá total controle sobre ela. A mulher que era 

divinizada agora é um ser maligno e a capacidade de gerar a vida, que era vista como um 

dom, agora passa a ser uma maldição (DURÃES, 2009, p.134). Assim, conforme a visão 

pregada pela religião (Cristianismo) nos últimos 2.000 anos, a mulher foi responsável pelo 

infortúnio da raça humana e também pela perdição do homem, Eva é quem transgride as 

normas e acaba fazendo com que Adão também o faça. Eva é a responsável pela perdição de 

Adão e por todo mal que se abate sobre ele. 

 Na busca por explicações a cerca da inferioridade feminina é possível encontrar 

subsídios em Fonseca, na obra Ideias fundadoras da tradição antifeminista medieval: da 

fisiologia de Aristóteles as etimologias de santo Isidoro de Sevilha (2010). Nesse texto o 

crítico discorre sobre os postulados de Aristóteles, os quais contribuíram para a formação do 

antifeminismo na sua época e posterior a ela. Em seus postulados, Aristóteles descreve a 

mulher (fêmea) como inferior ao homem (macho) a partir da análise dos fluídos corpóreos 

expelidos pelos dois. O sêmen produzido pelo macho é um resíduo proteico e nutritivo 
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produzido graças a uma preparação especial calorífica do corpo do macho, porém o resíduo 

feminino expelido pela fêmea, o sangue, é mais fraco devido a menor quantidade de calor 

produzido pelas criaturas inferiores, no caso as fêmeas.  

 Segundo Nunes (2000, p. 10.), problemas como a criminalidade, a loucura e a 

alienação mental eram vistos como resultados de má-formação. Uma constituição 

degenerativa ligaria o louco, o criminoso e o perverso. Este degenerado seria um indivíduo 

que se encontra em um estágio evolutivo inferior aos demais. Na base desse debate se 

encontrava a influência da mulher enquanto reprodutora de novos membros sociais e de que 

maneira a ciência poderia assegurar a geração de cidadãos saudáveis. Logo, duas vertentes se 

estabeleceram: uma assegurando um possível desregramento sexual, moral e social da mulher 

na sua constituição anatômica e fisiológica e a outra destacando possíveis estigmas 

degenerativos que existiriam de forma latente no corpo feminino.  

 Para exemplificar a ideia da mulher como ser maligno destaca-se elementos que estão 

diretamente ligados a ela, como por exemplo a menstruação. A mulher sagra mensalmente e é 

a esse sangramento que está ligado a vida do ser humano. O mesmo sangue que se renova 

todo mês e pode trazer a vida, também pode estar simbolizando a morte, a maldição (SILVA, 

2010). Em diversas culturas a mulher quando está menstruada não pode realizar diversas 

tarefas como varrer casa, ingerir certos alimentos, além de ficar impossibilitada de exercer 

suas funções sexuais e satisfazer as necessidades do homem (CASCUDO,1998, p.  574.). 

 Na Antiguidade, quando o homem começou a produzir seus alimentos, começaram a 

se definir papéis para os homens e para as mulheres. Nas sociedades agrícolas já havia a 

divisão sexual do trabalho, marcada desde sempre pela capacidade reprodutora da mulher, o 

fato de gerar o filho e de amamentá-lo. O aprendizado da atividade de cuidar foi sendo 

desenvolvido como uma tarefa da mulher, embora ela também participasse do trabalho de 

cultivo e da criação de animais. A função de reprodutora da espécie, que cabe à mulher, 

favoreceu a sua subordinação ao homem. A mulher foi sendo considerada mais frágil e 

incapaz para assumir a direção e chefia do grupo familiar. O homem, associado à ideia de 

autoridade devido a sua força física e poder de mando, assumiu o poder dentro da sociedade. 

Assim, surgiram as sociedades patriarcais, fundadas no poder do homem, o chefe de família. 

A mulher, inferior, frágil e submissa, passou a ser do homem, como forma dele se perpetuar 

através da descendência.  
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 De acordo com trabalhos de estudiosos como Rousseau e Kant (ROUSSEAU, KANT,  

apud RODRIGUES, 2014, p. 4.) a mulher é inferior ao homem, incapaz de raciocinar como 

ele, portanto a educação das mesmas seria voltada para o doméstico. A mulher deveria saber 

administrar o lar, cuidar dos filhos e servir ao marido. A existência feminina passa a ser 

atrelada a do homem, a razão pela qual a mulher existiria era simplesmente para servir ao 

homem, zelar pelo seu bem-estar e procriar. A mulher deveria ser uma boa dona de casa, 

esposa e mãe, sendo que a maternidade era a sua função primordial. A mulher que não 

procriava era vista como seca, ―árvore que não dá frutos‖, portanto, inútil. 

 Na Idade Média surgiram as figuras femininas transgressoras ou demoníacas, as 

bruxas e feiticeiras. Essas mulheres eram consideradas assim porque aceitavam outras ideias 

diferentes das propagadas pela igreja. Segundo Brandão, a feiticeira, a esquizofrênica e o 

marginal estão do lado da anomalia e de tudo que ameaça a sociedade. Ainda segundo a 

mesma autora, a desrazão, o obscurantismo e o enigma insolúvel sempre estiveram do lado 

das representações do feminino, enquanto ao masculino estão associados o logos, a 

luminosidade, o equilíbrio e o sol. 

  A partir do século XIV a mulher conhecedora de elementos ocultos da natureza, 

benzimentos, ervas medicinais e outros, passa a ser considerada bruxa ou feiticeira, portanto 

começa a ser caçada e combatida pela Igreja Católica como seres demoníacos. De acordo com 

Nogueira (apud CARNEIRO 2006), há duas ideias sob as feiticeiras, uma de que essas 

mulheres enfeitiçam os homens, fazendo deles marionetes e a outra de tragicidade 

representada pelo forte apelo sexual junto à frustração de um desejo. A mulher pode encantar 

o homem, mas também pode destruí-lo por vingança passional. 

 A mulher, por muitos anos, ficou fadada à invisibilidade enquanto ser, não tinha 

direito a falar ou ser ouvida. Todas as decisões eram tomadas pelos homens, pois eles eram os 

senhores do conhecimento, os seres detentores de inteligência enquanto as mulheres eram 

vistas como intelectualmente incapazes. Na trajetória rumo à ―existência‖ enquanto ser e 

mulher, não se pode deixar de destacar a importância do movimento feminista, o qual tinha 

como bandeira o reconhecimento dos direitos econômicos, políticos e sociais das mulheres. 

Iniciado no fim do século XVIII e início do século XIX, o movimento feminista expandiu-se 

pelo ocidente ―tornando possível‖ a tão sonhada igualdade de gêneros. 

 Devido ao fato de a mulher ter sido, por muitos anos, considerada inferior ao homem, 
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o aparecimento da mesma na literatura foi também marcado por preconceitos, durante anos, 

foi impedida de ler, de escrever e até mesmo de ―pensar sua própria existência‖, a ela coube 

apenas a reclusão e o silêncio. Por ter tido um acesso tardio à literatura a mulher ficou a 

margem da mesma, tendo seus pensamentos e sentimentos ―traduzidos‖ pelo homem. O 

homem escrevia sobre a mulher e, muitas vezes, como se fosse a própria mulher, 

―interpretando‖ seus pensamentos e emoções. O que se tinha na literatura era a visão do 

homem sobre a mulher e não a visão que ela tinha sobre si mesma e sobre o mundo que a 

cercava. Algumas mulheres, para poderem se expressar, usavam pseudônimos masculinos 

como por exemplo, Charllote Brontë (1816-55) que usava o pseudônimo de Currel Bell e 

Mary Ann Evans (1819-80) que assinava seus vários romances como George Eliot.  

  Aos poucos a mulher foi conquistando espaço dentro da sociedade e dentro da 

literatura. A literatura sempre foi um espelho no qual a sociedade se viu refletida e que agrega 

o conhecimento espacial e histórico ligados à criticidade e experiências de vida. Na trajetória 

da representação feminina na literatura é possível perceber a evolução da mulher, que, de 

acordo com a época, era representada como deusa, anjo, fêmea ou ―demônio‖.  

 O conto ―A mulher que comeu o amante‖ pertence ao livro Ermos e Gerais, do 

escritor goiano Bernardo Élis. Bernardo Élis Fleury Campos Curado nasceu em Corumbá de 

Goiás, em 15 de novembro de 1915. Escreve o seu primeiro conto aos doze anos, inspirado na 

obra Pelo Sertão (1898), de Affonso Arinos. Em 1944 publica Ermos e Gerais, obtendo 

reconhecimento nacional. Nessa obra, Élis recoloca na literatura a questão do sertanismo. 

Além dessa obra, Élis é autor de várias outras, como por exemplo: A terra e as carabinas 

(1951), Primeira chuva (1953), O tronco (1956), Caminhos e descaminhos (1965), Veranico 

de janeiro (1966), Caminhos dos gerais (1975), Apenas um violão (1984), e outras. Bernardo 

Élis, em sua obra, retrata o ambiente e o povo goiano de meados do século XX. Um sertão 

pouco habitado e um povo simples e humilde. 

 Ermos e gerais é um livro composto por uma novela e dezenove contos, entre eles ―A 

mulher que comeu o amante‖. Os contos relatam casos que se organizam diante do ouvido, do 

questionado, do avaliado, de tudo que propaga sensações e gestos, tendo vínculos com a 

moral, pois é uma forma de julgamento. Os contos exprimem a oralidade e as paisagens 

insólitas, além de personagens desumanizadas. 

 Tomando como norte a ideia de que a mulher pode enfeitiçar e destruir o homem é que 
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se propõe analisar o conto ―A mulher que comeu o amante‖. Nesse conto a figura feminina 

também significa o mal, o fim do homem. Ela é responsável direta pela morte desse homem, 

já que é ela quem trama e ajuda na concretização da morte do mesmo.  

 

A figura feminina em A mulher que comeu o amante 

 Em ―A mulher que comeu o amante‖, Januário deixa a esposa em Xiquexique na 

Bahia e foge com a amante, uma mocinha, para o interior de Goiás. Constrói um ranchinho às 

margens do rio e ali vive tranquilo com sua amante Carmélia até a chegada de José, o Izé da 

Catarina, primo de Carmélia e antigo namorado. Na descrição do narrador sobre Januário e 

Carmélia é possível perceber que eles são um casal diferente do que se considera ―normal‖ 

para a sociedade patriarcal, ela muito nova, uma menina e ele um homem velho e casado. 

Esse tipo de relacionamento não era bem-visto pela sociedade, principalmente pelas pessoas 

que habitavam os grandes centros. Uma vez casado o homem deveria ser fiel a esposa até a 

morte, ou, como muitos faziam, ter seus casos extraconjugais às escondidas, mantendo assim 

as aparências. Para a moça, o ―correto‖, de acordo com a moral e os bons costumes, era se 

envolver com um homem solteiro e de boa família, que pudesse cuidar dela, sendo que sua 

função era atender as necessidades do marido como esposa e mãe. 

  Em 1944, data do lançamento de Ermos e Grais, livro ao qual pertence o conto, Goiás 

era um estado pouco habitado, lugar propício para aqueles que queriam se esconder, os que 

não se enquadravam na sociedade, os marginalizados. O relacionamento de Januário e 

Carmélia representava uma agressão à moral, portanto não eram bem-vindos no seio social, 

restando para os mesmos a fuga para outro lugar onde poderiam viver sem serem perturbados 

ou julgados. Naquela época vigorava a ideia de que no sertão se viviam os criminosos, 

bárbaros e pagãos, então ali seria lugar ideal para abrigar o novo casal. 

 A vida do casal parece transcorrer tranquilamente ali naquele lugar deserto e distante 

até a chegada do primo de Carmélia naquelas bandas. José vinha também de Xiquexique e 

contava as novidades de sua terra. Carmélia que já tinha sido namorada de Izé começou a 

nutrir um certo interesse sobre o moço e ele por ela. No sertão onde Carmélia e Januário 

moravam não se tinha quase nada, tudo que precisavam tiravam da terra, caçavam, pescavam 

e plantavam, uma vez ou outra, Januário ia até o povoado buscar alguma coisa de grande 

necessidade, mas já fazia tempos que Januário não ia até lá. Carmélia, que era moça nova, 
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tinha saudade de comer sal, tomar café e usar vestidos novos, já estava cansada daquela vida 

no meio do mato e do velho Januário que já não a satisfazia sexualmente.  

 

Carmélia vestia uns farrapos de chita sobre o corpo jovem e elástico. Não 

gostava de vestir algodão e já ia para quase dois anos que Januário não 

voltava ao povoado para comprar coisa alguma. Ela confessou ao primo que 

se arrependera demais da fuga:  

- Ele tá véio, intojado... - e deixou no ar uma reticência que saiu cheirando o 

amor e a ruindade de sua boca desejosa. Ela queria dizer que estava com 

saudade de vestir vestido bonito, calçar chinelos, untar cabelo com 

brilhantina cheirosa. Queria beber café e comer sal (ÉLIS, 2005, p. 111). 

 

 Como se pode perceber nesse trecho, o narrador começa a apresentar a face má da 

figura feminina, Carmélia mostra-se insatisfeita com a vida que leva e com o marido, então 

começa a usar seu poder de sedução (corpo) para ―amarrar‖ Izé, que, para ela, parece ser a 

porta de saída daquele lugar e daquela vida. Ainda nesse trecho, quando Carmélia lamenta o 

fato de não poder se enfeitar, compor sua feminilidade (a partir de adornos para o corpo), 

saborear uma boa comida e satisfazer seus desejos sexuais, percebe-se a ideologia que 

sobrevive até a atualidade, de que a mulher é um ser ambicioso, interesseiro, que usa e 

manipula o outro para conseguir o que deseja, sendo que para isso não se importa com 

questões morais ou de civilidade. No sertão, segundo Silva (1993) em seu artigo ―Sob a 

sombra dos ipês: Considerações sobre o gótico colonial brasileiro‖, não há regras, os pagãos 

que ali habitam criam suas próprias regras. O sertão é terra de bárbaros, onde as coisas mais 

terríveis podem acontecer, então, o fato de Carmélia ser ambiciosa parece normal para aquele 

lugar. 

 Em A Escrita dissimulada: Um estudo de Helena, Dom Casmurro e Esaú e Jacó, de 

Machado de Assis, Fábio Figueiredo Camargo (2005) analisa as personagens femininas nas 

obras citadas. Em Helena, a personagem, cujo nome é o mesmo do título do romance, aparece 

inicialmente como bondosa e cheia de virtudes, porém, no decorrer do romance irá se mostrar 

ambiciosa, mentirosa e dissimulada em relação as pessoas que a rodeia. Carmélia, no início do 

conto, aparece descrita como uma menina que foge com o homem que ama, o que leva o leitor 

a pensar que ela não é totalmente má, mas apenas uma jovem apaixonada que sede ao homem 

amado. Porém, no decorrer da narrativa, ela vai se mostrando interesseira e dissimulada, 

percebe-se que ela fugiu com Januário com a ideia de ter uma vida boa, o que acaba não 
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acontecendo. Então ela vai manipular o primo para obter o que deseja. 

 Seduzido por Carmélia, Izé começa a querer tomar o lugar de Januário, porém ele não 

tem nada contra o velho, precisa achar uma desculpa para matá-lo e ficar com sua mulher, 

naqueles ermos ninguém daria falta de Januário. Sem coragem ou desculpas para cometer o 

crime, Izé exita.  Carmélia é quem, em certo dia, toma a iniciativa e propõe a Izé matar 

Januário: ―(…) - Bamo matá o cujo?‖ (ÉLIS, 2005, p. 113) Nesse trecho da narrativa percebe-

se que a figura feminina assume o papel do homem, propõe, e planeja a morte de Januário, 

assume seu papel de ser maligno, destruidor. Com a morte do marido Carmélia pretende se 

livrar daquela vida e ainda satisfazer seu apetite sexual. Em Mulher ao pé da letra, Ruth 

Silviano Brandão (1993), discorre sobre a sexualidade feminina: ―A manifestação da 

sexualidade feminina apresenta-se como algo ameaçador, perturbador do equilíbrio, como 

uma 'alteração no caráter, uma irritabilidade excessiva' um arrebatamento que se deve 

controlar, um desejo que parece vir de fora‖.  

 Segundo Swain:  

 

[...] A mulher sofre o desejo do outro, como o seu próprio, ou melhor, aquele 

que nela se manifesta. Indiferente e fria enquanto pessoa, e mais ainda 

enquanto personagem social, enquanto mãe, ela é puta por natureza, 

imprevisivelmente destinada a dar ao primeiro que apareça, presa que será 

subitamente de um desejo insaciável que não emana dela, mas do próprio 

sexo e que é pouco harmonioso quanto aos meios de satisfação (SWAIN 

apud BRANDÃO, 1993, p. 176). 

 

 Carmélia ―manipula‖ Izé como se manipula uma marionete, convence-o de que a 

morte de Januário seria o melhor para os dois. Ela utiliza seus ―encantos de mulher‖, do seu 

corpo, e o seduz. Assim ela sacia seu desejo sexual e ainda pode obter vantagens, já que Izé é 

capaz de tudo para agradá-la, pois deseja possuí-la sexualmente. Brandão (1993, p. 135.) diz 

que após ser penetrada pelo homem a mulher alcança sua plenitude ou totalidade e realizada 

ou não a gravidez, a mulher vai confirmar ou não o fálico e o corpo feminino como espaço da 

vida ou da morte. A mulher, através de seu corpo, pode trazer a vida ou a morte, o de 

Carmélia traz a morte. 

 Diante da possibilidade iminente da morte, Januário diz que se fosse por causa da 

mulher ele não se importava, já sabia que eles estavam namorando e eles poderiam continuar 

do mesmo jeito sem precisar matá-lo. Januário está disposto a dividir a mulher (o sexo, o 
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corpo feminino) com Izé, para ele não tem nenhum problema pois a vida continuaria do 

mesmo jeito, Izé faria apenas o que ele não mais conseguia, saciar os desejos sexuais de 

Carmélia. Carmélia assume o papel de dominação, tem submissos os dois homens. A figura 

feminina se liberta das ―amarras‖ do patriarcalismo e ganha vida, passa de dominada a 

dominadora, de ser passivo a ativo. O esteriótipo da mulher como pura passividade é desfeito. 

Ela não é a esposa, a mãe, a filha, é o monstro, a bruxa, a ―fera‖ devoradora de homens. 

  Na sequência da narrativa, mesmo com a proposta de Januário, Izé, que encontrou no 

desejo sexual por Carmélia, motivos para matá-lo, o arrastou e jogou em um poço, deixando-o 

lá até morrer. Carmélia, no fim do dia, resolveu fazer um jantar para comemorar e foi até o rio 

pescar piranhas no ―caldeirão‖. Lá, no fundo do rio, estava o esqueleto branco de Januário, 

que havia sido devorado pelas piranhas. Carmélia pescou algumas piranhas e as preparou 

assadas no borralho. Comeu e até achou que tinha sal, o que fez Izé ter calafrio de medo, se 

ela, depois de algum tempo, tivesse vontade de comer sal poderia ser ele quem iria para o 

poço. 

 

Quando estavam comendo os peixes assados no borralho, ela, alegre, 

ponderou que nunca havera comido piranha tão gostosa: 

- A mó que tão inté sargada, Izé!  

O primo sentiu aquele calafrio e riu amarelo, só com o beiço de cima. Ficou 

banzando: - E se daí a alguns dias a prima resolvesse comer piranha salgada 

novamente, quem será que ia pro poço? (ÉLIS, 2005, p. 115). 

 

 No trecho em destaque percebe-se que a Carmélia não esboça nenhum sofrimento pela 

morte do marido, pelo contrário, ela se sente feliz e tem a necessidade de comemorar. Após a 

morte de Januário, Carmélia age com tranquilidade durante a preparação do jantar e sente-se 

satisfeita ao devorar as piranhas que devoraram seu marido. É o canibalismo exercido pelo 

sertanejo, ser insólito. Em Bugio moqueado (1920), de Monteiro Lobato, a esposa de um 

fazendeiro é obrigada pelo marido a comer o amante como forma de punição pela suposta 

traição. No conto de Élis o canibalismo aparece, porém, a mulher agora o faz por vontade 

própria, reforçando assim a ideia de que é um ser maligno, capaz de cometer atos bárbaros e 

até mesmo de devorar aquele que não lhe serve mais.  

      Partindo da ideia de que a fêmea, ao mesmo tempo em que proporciona prazer ao 

homem, também o destrói, temos como exemplo, na natureza, o louva-a-deus (Mantis 

religiosa). A fêmea devora o macho durante ou depois do ato sexual. Carmélia devora seu 
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marido, o macho, para desfrutar dos prazeres do sexo com outro macho. Carmélia age como a 

fêmea do louva-a-deus, sem remorsos e com toda naturalidade. A personagem Carmélia 

reforça a ideia de a mulher (fêmea) ser insólita e maligna por natureza. 

  A estória do conto A mulher que comeu o amante se passa no meio da mata, longe da 

civilização, isso reforça a ideia de que no sertão moram os ―bárbaros‖, tipos humanos 

animalescos, pagãos, capazes das maiores e mais terríveis atrocidades. Silva (2013), em seu 

artigo ―Sob a sombra dos ipês: Considerações sobre o gótico colonial brasileiro‖ discute esta 

questão, de o sertão ser o lugar onde habitam os monstros. 

 
a mentalidade neocolonial ou imperialista das elites fomentou uma produção 

literária marcada pelo preconceito em relação a uma parte do país e/ou a 

segmentos da população que, pelos parâmetros das grandes cidades do 

período como Rio de Janeiro e São Paulo, ainda pertenciam a um tempo de 

atraso, superstição e mesmo barbárie. (SILVA, 2013, p. 6). 

 

Considerações finais 

  No conto de Bernardo Élis a mulher assume claramente a responsabilidade pela morte 

do homem, é ela que incita o novo amante a matar Januário. Ela faz isso maliciosamente 

usando seus poderes de sedução, o sexo. Mas não satisfeita só em matar o marido a mulher 

ainda o come, desfrutando o último sabor que ele oferece. 

 Na obra Carmilla (1872), de Sheridan Le Fanu, a personagem feminina – uma 

vampira –, cujo nome é o mesmo que nomeia a obra aparece ligada ao mal. A personagem 

dessa obra ataca crianças do sexo feminino, provocando a morte das mesmas. A mulher, que 

pela maternidade cria a vida e deveria assim preservá-la, também a destrói. Carmilla, assim 

como Carmélia, perpetua a ideologia da figura feminina como ser pervertido, maligno e 

destruidor.  

        A personagem Carmélia não representa o arquétipo da mulher romântica, idealizada e 

submissa, ela transgride as regras, as convenções sociais, primeiro quando foge com um 

homem casado, segundo quando comete adultério com Izé e terceiro quando trama a morte do 

marido e depois o devora. Carmélia reflete a figura masculina, reproduz as mesmas atitudes 

que ao homem parecem naturais. O adultério cometido pelo homem, socialmente é visto como 

natural, é sinônimo de virilidade, já o que é cometido pela mulher é visto como hediondo, 

promíscuo, no qual a mulher deve ser castigada. O assassinato cometido pelo homem é sinal 



 

 
 

 573 

de força, coragem, ato de desespero. Já o cometido pela mulher é maligno, diabólico, terrível. 

Às ações masculinas sempre cabem justificativas e desculpas, enquanto às femininas não.  

     No conto, Élis retrata a sociedade goiana moldada nos valores patriarcais, na qual aos 

indivíduos marginalizados cabia o espaço insólito do sertão, onde a brutalidade do ambiante 

se mistura à brutalidade dos indivíduos que ali habitavam. As transgressões e barbáries ali 

cometidas eram também ali resolvidas, cada um aplicava a sua lei e não havia ninguém para 

julgar. Se o que acontecesse naquele lugar não ―sujasse‖ a sociedade dos grandes centros 

estava tudo bem. 

 A partir do que foi analisado no conto ―A mulher que comeu o amante‖ é possível 

verificar que a figura feminina, intencionalmente é causadora da desgraça do homem, 

reforçando assim, a ideologia perpetuada por anos de que a mulher é um ser maligno, capaz 

de destruir o homem. 
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LÍNGUA, MÍDIA E PRECONCEITO – UMA ANÁLISE DOS MANUAIS DA NORMA 

CULTA NOS REFERENCIAIS TEÓRICOS DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E A VISÃO DO ALUNO DE ENSINO MÉDIO 

 

Josicarla Gomes de MENDONÇA 

 

Resumo: Esta pesquisa trata da influência que os manuais de norma culta exercem sobre os 

referenciais teóricos do professor de língua portuguesa na visão do aluno de ensino médio. A 

influência da mídia sobre a escola e sobre a sociedade no que concerne a língua/ fala, traz 

implícito o preconceito social e econômico com que a classe, ainda, dominante vê a língua 

(POSSENTI, 2009). O objetivo desse trabalho foi compreender a visão do aluno frente ao 

ensino da norma padrão; Identificar os meios de ensino e aprendizagem da gramática 

normativa nas escolas de ensino médio. A escola é a responsável por ensinar a variedade 

padrão da língua aos seus alunos, mas embora esse ensino da forma sistêmica da gramática 

prescritiva da língua deva ser efetivo, devem-se levar em consideração as sequências 

gramaticais internalizadas que o aluno faz em seu cotidiano. A gramática normativa ou 

prescritiva como também é conhecida é o tipo de gramática mais explorada e utilizada no 

ambiente escolar. As acepções de gramática como sinônimo de bem falar, escrever, do correto 

e de domínio reduzem o ensino da língua a uma única vertente de aprendizado: norma padrão 

pela norma padrão. Para que a norma culta da língua seja compreendida e assimilada é 

necessário que a educação seja direcionada à vida do aluno para que então a aplicabilidade 

seja identificada. Essa pesquisa é bibliográfica de cunho qualitativo, tendo a Análise de 

Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001) como estratégia de interpretação dos dados que 

foram coletados por meio de questionário contendo quatro perguntas dissertativas aplicadas 

aos alunos de uma escola pública do Distrito Federal.   

PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Preconceito; Norma Padrão.   

 

Introdução 

A língua é o meio pelo qual membros de determinada comunidade mantêm relações de 

interação. Dessa forma Saussure (2008, p.17) define língua como ―(...) um produto social da 

faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 

para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos‖. 

A Sociolinguística estuda a língua em seu uso dentro das comunidades, chamando a 

atenção para um tipo de investigação que une ponto de vista linguístico e social. Esta ciência 

se preocupa em focar o espaço interdisciplinar, a fronteira entre a língua e sociedade, 

evidenciando principalmente os empregos linguísticos concretos, em especial os de caráter 

heterogêneo. 

 

De um modo geral, pode-se dizer que os fatores determinantes da 

heterogeneidade linguística são três: o geográfico, responsável pela 
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divergência linguística entre comunidades fisicamente distantes um da outra; 

o social, responsável pela divergência linguística entre distintos subgrupos 

de uma comunidade local, sendo fatores potencialmente distintivos a 

estratificação social, a faixa etária, o sexo, a ocupação profissional dos 

falantes, o desejo ou interesse que eles têm em manterem características 

linguísticas que os demarquem; o registro de uso, ou nível de formalidade 

atribuído ao encontro pelos interlocutores, numa gama que vai desde o mais 

coloquial ao mais formal. (LEMLE, 1978. p. 61 apud CECÍLIO e MATOS, 

2011. p.3).  

 

Para a Sociolinguística o que importa é estudar a situação de uso da língua, ou seja, a 

língua falada, descrita, observada e analisada dentro de um contexto social. 

A escolha de uma ou mais linguagens como forma de expressão de um grupo 

social está intimamente relacionada à identidade cultural que se estabelece 

por meio dessa(s) linguagem (ns). (PCNEM 1998. p.69). 

 

As várias linguagens são legitimadas pela apropriação que delas fazem seus usuários. 

 

Análise de Discurso Crítica 

Com a evolução da linguística, têm-se as teorias da Sociolinguística e da Análise de 

Discurso Crítica (ADC), tendo a fala como fator importante para a pesquisa linguística, aquela 

por entender a fala como algo importante a ser pesquisado e esta que investiga as questões 

sociais e ideológicas que estão subentendidas no discurso.  

São considerados três elementos analisáveis para a teoria social do discurso: o texto, a 

prática discursiva e a prática social. Esse modelo de análise foi elaborado por Fairclough 

(2008). Embora exista esse modelo que facilite a análise da prática social discursiva, ele serve 

tão somente para organizar os dados e não como método de análise.  

Alguns analistas do discurso entendem que o momento do discurso é um instante de 

práticas sociais, e essas práticas são demonstrações de poder, valores sociais, religiosos entre 

outros. Para Fairclough (2008), os momentos de práticas sociais estão determinados pela 

articulação entre os elementos constituintes dessa prática, em que, se houver alteração em um 

desses elementos, haverá uma reconfiguração no discurso, ou seja, haverá alteração do 

discurso. As articulações entre os elementos do discurso existem para a formação de redes de 

práticas sociais, entre uma prática social e outra, trabalha a análise do discurso, para analisar 

as relações de poder existentes. Dado o caráter aberto das relações sociais, as redes são 
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sustentadas por práticas ligadas ao poder e as articulações entre as práticas ligadas à 

hegemonia. 

A hegemonia traz consigo a ideologia que eleva o nível de poder nas relações de 

práticas discursivas, dando a esse momento um status de luta por bens materiais, social e 

mental. A mídia procura apresentar como verdade certas ideologias e as pessoas acabam 

trazendo para si como verdade. Isso devido ao poder que a mídia tem de controlar o que é 

veiculado na sociedade. As pessoas não têm senso crítico suficiente para discernir e deixam se 

levar por todas as ideias impostas pela classe dominante – que no caso desse artigo, refere-se 

aquela que domina a norma culta. 

 

O discurso preconceituoso nos artigos jornalísticos e manuais que defendem a norma 

gramatical 

A norma padrão da língua pode ser entendida como o conjunto de regras existentes para 

que a essência da língua escrita não se perca – gramática. Sociedades antigas tinham seu 

sistema linguístico de forma oral – fala e posteriormente, registraram-na em forma de signos, 

formando assim a gramática da língua, ou seja, a gramática é subordinada da fala. A norma 

nasceu da utilização da língua pelos indivíduos da sociedade.   

 

 (...) é a fala que faz evoluir a língua: são impressões recebidas ao ouvir os 

outros que modificam nossos hábitos linguísticos. Existe, pois, 

interdependência da língua e da fala; aquela é ao mesmo instrumento e 

produto desta. (SAUSSURE 2008. p.27).  
 

Os materiais que tentam ensinar o ―bem falar‖ e o ―bem escrever‖ nada mais são do que 

amostras de um determinado modo de falar/escrever ditado pela gramática normativa, que 

corresponde a apenas um tipo de registro da língua. Em virtude destes manuais, entrevistas e 

dicas espalhadas pelos vários veículos de informação fica cada vez mais difícil para a 

sociedade entender que dentro de uma mesma língua existem variantes que seguem, assim 

como a norma padrão, uma sistematicidade. 

 

A força do preconceito tradicional em favor da língua padrão em sua forma 

escrita é tanta, que é muito difícil... convencer os leigos de que os dialetos-

não-padrão em geral tem a mesma regularidade ou sistematicidade que as 

línguas literárias padrão, tendo suas próprias normas de correção, imanente 

do uso de seus falantes nativos. (LYONS, 1981. p. 25). 
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Segundo Bagno (1999) o preconceito linguístico está ligado à confusão que foi criada 

entre língua e gramática normativa no percurso da história. E, pela análise desses discursos é 

possível ver, por exemplo, que o brasileiro é taxado de ignorante de sua própria língua. 

Em trechos retirados do livro SQUARISI, Dad- Super Dicas de Ortografia: conforme 

o Volp-Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. São Paulo; Saraiva: 2009 pode-se 

obervar: 

A língua é um conjunto de possibilidades. A melhor: descobrir a manha das palavras. 

p. 93 

A confusão entre língua e o uso dela, o que se chama fala, prevalece em manuais de 

gramática normativa. Pode ser observado no trecho acima, em que a autora descreve língua 

com características de fala. Ou seja, a Dad Squarisi pensa que a língua portuguesa é tão 

somente a norma culta encontrada nas gramáticas tradicionais e que os brasileiros têm a 

obrigação de saber falar uma língua muito distante da língua materna, presente na oralidade 

deles. Para Scherre (2005, p.70) ―confundir fala espontânea com escrita monitorada ou 

confundir gramática normativa com língua pode realmente causar enormes distúrbios na 

comunicação‖.  

Nós que temos, devemos tratá-las com reverência. p.20 (A respeito das letras). 

Escrevê-las e pronunciá-las como mandam os mestres pega tão bem quanto usar cinto 

de segurança e dar bom-dia ao entrar no elevador. p. 20 

Nos dois trechos acima é possível verificar a importância dada à norma padrão. É 

apontado que existe um sistema alfabético e que é tão valoroso que, segundo a autora, se 

deveria reverenciá-lo. O preconceito evidenciado contra a variação linguística é tão marcante 

que chega a ser confundida com a falta de educação ou falta de segurança à vida. 

CIPRO NETO, Pasquale. Regência verbal e nominal. São Paulo: Publifolha, 2005, foi 

selecionado por apresentar marcas que indicam preconceito socioeconômico nos semióticos 

utilizados na capa do manual. O autor escolheu uma imagem de um rei espetaculoso, com 

uma coroa em sua cabeça, que demonstra a visão pouco evoluída dele com relação à 

sociedade. Admitindo, mesmo que inconsciente, que o ―bem falar‖ ainda é uma ação restrita 
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para prestigiados. A cor do personagem, a coroa e a fisionomia, deixam aspectos de 

discriminação racial, social e econômica em destaque. Verifica-se que o autor não se 

preocupou em desmistificar a ideia de que a classe social privilegiada tem pele clara, trouxe 

uma representação padrão. Os gramaticistas preferem manter a tradição e o padrão, não se 

importando com as consequências ideológicas que isso pode acarretar dentro de uma 

civilização contemporânea. 

Ao se deparar com esse tipo de imagem a sociedade sente necessidade de estar 

envolvida como participante da reprodução culta da língua, para ser considerada cidadã. 

Diante dessa realidade a pessoa sente-se incapaz e inferior, pois é quase impossível saber e 

dominar todas as regras de gramática da língua. A ideia de ser superior, melhor e bem 

sucedido é vendida junto com esses materiais de dicas de como falar corretamente.  

Pensar que é possível se tornar alguém de classe superior em virtude de dominar a 

língua é um pensamento arcaico, pois se sabe que dentro da língua oficial de determinado 

grupo existem variações da língua com o passar do tempo, regionais, dialetais entre outras. 

Para Saussure (2008), a língua tem tradição oral independente da escrita, porém o prestigio 

dado à sua forma escrita faz com que essa tradição não seja vista.  

Informar que só existe uma forma correta de se falar ou que a pessoa que escreve 

―errado‖ está fadada ao fracasso é subjugar a maior parte da sociedade. É preciso respeitar, 

aceitar e analisar o motivo das variações linguísticas de ocorrência comum dentro da 

sociedade.  

 

O discurso do professor de português a respeito da norma padrão e da heterogeneidade 

linguística 

A escola é a responsável por ensinar a variedade padrão da língua aos seus alunos, 

embora esse ensino da forma sistêmica da gramática prescritiva da língua deva ser ensinado, 

devem-se levar em consideração as sequências gramaticais internalizadas que o aluno faz em 

seu cotidiano. Sabe-se, também, que esse ensino tem sido de forma impositiva. Alguns 

estudiosos relatam que: se o ensino sistemático da língua está sendo imposto é por que de fato 

não deixa de ser necessário, Bortoni-Ricardo (2005).  
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O fato é que a escola não tem dado a devida consideração à bagagem social que o aluno 

leva para dentro da sala de aula, e nem se comprometeu com a influência da variação 

linguística no processo educacional. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN‘s 

(1998), as escolas são orientadas a não agir com preconceito diante da heterogeneidade 

linguística existente no ambiente escolar. Foi sugerido aos professores que não corrigissem a 

forma ―errada‖ de o aluno falar, mas que o ensinasse a norma padrão da língua para que 

pudesse ser feita a inserção desse aluno nos meios culturais dominados pela língua de 

prestígio. 

 

É papel da escola lidar de forma produtiva com a variedade linguística de 

sua clientela, sem perder de vista a valorização da variante linguística que 

cada aluno traz consigo para a escola e a importância de se oferecer a esse 

aluno o acesso à norma padrão – aquela que é prestigiada quando se testam 

suas habilidades para ingressar no mundo do trabalho, por exemplo. 

(PCNEM- Linguagens, códigos e suas Tecnologias: 1998. p. 82). 

 

O professor é fruto de um sistema de ensino voltado para a teorização do conteúdo e por 

mais que essas teorias tenham sido mescladas com conceitos sociolinguísticos os profissionais 

têm certa resistência em colocá-las em prática, pelo fato da pedagogia educacional não 

permitir a junção teórico - prática na formação do educando. O produto resultante dessa 

formação é um educador com dificuldades em trabalhar de forma contextualizada os 

conteúdos programáticos. É importante que o professor seja, acima de qualquer conceito, um 

profissional aberto às novas tendências e pesquisador de métodos que possibilitem a 

aplicabilidade de conceitos variáveis da língua dentro dos diferentes contextos, não se 

deixando influenciar pelo discurso de preconceito social imbuído nos manuais que tentam 

prescrever a forma ―certa‖ da língua portuguesa. 

A sociedade vê na escola o meio de aprender a falar e a escrever de forma correta e isso 

é cobrado dos professores, que mantém o foco na correção das variantes linguísticas. Desse 

modo, a escola não tem trabalhado para enriquecer e ampliar a competência linguística de seu 

aluno, ao contrário tem acompanhado o movimento que preconiza atingir o nível de fala e 

língua da classe privilegiada. 

De forma geral cabe ao professor selecionar os recursos didáticos oferecidos para o 

ensino da língua materna. Promovendo assim a conscientização de seu alunato e 

desmistificando regras normativas que na prática não funcionam ou colaboram para o não 
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entendimento da evolução ou estrutura da língua, seja ela falada ou escrita. De fato o que não 

pode ocorrer dentro da sala de aula é deixar que a falsa ideia do ―bem falar‖ e do ―bem 

escrever‖ passe a diante, pois desse modo o trabalho de informação e pesquisa realizados por 

profissionais dedicados às descobertas e análises da evolução e do uso da língua estariam 

sendo descartados.  

 

O professor de Português e a Língua 

Em pesquisa realizada com professores de língua portuguesa em uma escola de Ensino 

Médio localizada na cidade do Gama no Distrito Federal, observou-se entre outras as 

seguintes situações: 

Com relação à concepção de língua: A maioria dos professores mantém uma visão 

sistemática da língua e não consideram os aspectos interacionais dela. É relevante destacar a 

confusão gerada pela professora Cláudia (pseudônimo) quando afirma: ―(...) que a sociedade 

se apropria‖. Ora, como é possível a sociedade se apropriar de algo que já possui? Possenti 

(2009) comenta esse equívoco e afirma que esse tipo de confusão se dá por imaginarem que a 

língua começa em sua forma escrita e só depois são faladas. Mas essa ideia é facilmente 

refutada, simplesmente observando uma criança: ela não lê antes de falar. Nesse sentido, 

Saussure (2008, p.34), diz: ―Língua e escrita são dois sistemas distintos de signos; a única 

razão de ser do segundo é representar o primeiro...‖. 

Sobre Variação Linguística: Os professores demonstraram ter conhecimento do que 

seja variação linguística, até reconhecem algumas ocorrências, mas acabam confundindo 

variação com regionalismo. Não evidenciam em suas respostas maneiras de como trabalhar 

com as diversidades linguísticas de seus alunos, embora alguns colaboradores esboçassem, de 

forma muito ampla e generalizada, trabalhar com gêneros textuais, não especificam, de forma 

pontual, algo que já tenha sido feito. Isso faz com que seja observada a existência de uma 

tentativa em mostrar que, por parte desses, há possibilidade de tornar a variedade linguística 

um assunto debatido em sala de aula, mas ainda não é uma realidade. 

Ensino da Língua materna com auxilio de manuais de norma culta: Os 

colaboradores não souberam a diferença entre língua materna, que se aprende em seu 

convívio social e língua padrão, ensinada na escola, com regras gramaticais. Para Scherre 

(2005, p. 95), ―O grande conflito é que se ensina gramática normativa afirmando que está se 
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ensinando língua materna‖. Por esse motivo todas as respostas dadas foram elaboradas para 

atender as necessidades da língua padrão.  

Com relação aos motivos que justifiquem o uso dos manuais ou qualquer outro material 

elaborado por gramaticistas que explorem a norma padrão da língua, os professores se 

mostraram muito dispersos, no sentido de, em sua maioria, não se posicionarem de forma 

clara. Há nas respostas dos professores confusão relacionada ao papel que os manuais de 

norma culta exercem sobre o conhecimento. 

Dentre os materiais de dicas de português, quais você adotaria como apoio em suas 

aulas? Por qual motivo? Os materiais sugeridos por esses professores incluem revistas, sites, 

jornais e livros. Todos os sites e materiais indicados pelos docentes trazem o ensino da língua 

de forma tradicional, com regras e exclusões. Destaque merecido àqueles materiais que 

mesclam histórias engraçadas, piadas e/ou situações cotidianas, mas que no final acabam 

trazendo dicas e macetes antipedagógicos que não eleva o senso crítico dos alunos. 

Ressaltam-se, também, erros conceituais, equívocos e tratamento pejorativo às pessoas que 

não acompanham o modo ―certo‖ de falar dentro da sociedade. 

Em suma, nenhum professor reflete sobre o preconceito veiculado nesses manuais para 

com aqueles que não falam de acordo com a norma padrão. Portanto, ou os professores não 

compreenderam o que fora perguntado, ou se esquivaram de responder a essa pergunta para 

não se comprometerem. 

 

A Gramática Normativa 

A gramática normativa ou prescritiva como também é conhecida é o tipo de gramática 

mais explorada e utilizada no ambiente escolar. Essa gramática é reunida em materiais 

pedagógicos com o intuito de fazer com que seus leitores aprendam a falar e escrever 

corretamente, visto que reúne um conjunto de regras relativamente explicitas e relativamente 

coerentes afim de que produza como efeito o uso da variedade padrão- oral e escrita. 

 ―A primeira definição de gramática- conjunto de regras que devem ser seguidas- é a 

mais conhecida do professor de primeiro e segundo graus ― afirma Possenti (1996, pag. 64). 

Para Fernandes, Luft e Guimarães (1995), gramática é ―... sistematização dos usos da 

linguagem considerada padrão...‖. 
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Segundo Nicola e Infante (1997), a gramática normativa é a responsável pela 

preocupação do ideal da expressão correta e da padronização do falar e do escrever. 

Cabe à gramática normativa reunir as ocorrências de exemplaridade idiomáticas a 

serem utilizadas em situações especiais no convívio social. Nesse mesmo sentido, Bechara 

(2009, pág.42), destaca a norma como ―tudo o que não é funcional, mas que é tradicional, 

comum e constante, ou, em outras palavras, tudo o que se diz ―assim, e não de outra maneira‖. 

A definição de gramática como um conjunto de estruturas sintáticas limita seu ensino 

aos aspectos estruturais. O que há entre os professores de Língua Portuguesa é a confusão 

entre ensinar a gramática da língua e ensinar nomenclaturas gramaticais. 

A dificuldade do aluno em aprender a norma padrão em sala de aula está na diferença 

entre a gramática utilizada na fala e a gramática ensinada para a escrita. São gramáticas 

diferentes para uma mesma língua e com finalidades de uso distintas para situações 

determinadas. 

Os docentes ainda carregam consigo o discurso implícito de gramática normativa 

como ensino do bem falar e do bem escrever. Nesse sentido, Oliveira (2010, pág.234) destaca 

que, ―Reside na conscientização do professor a respeito das concepções de língua e de 

gramática que eles adotam, as quais exercem influência determinante na sua prática 

pedagógica‖. 

A análise crítica do discurso sobre as respostas dos alunos pesquisados apontam a 

reprodução do conhecimento e da ideologia concebida por seus professores. É possível inferir 

que a educação está mecanicamente formando cidadãos que não são estimulados ao 

questionamento e a busca do conhecimento sistemático. Ainda, diante do exposto, pode-se 

afirmar que há o poder ideológico do discurso da classe dominante que se sobressai e se 

mantêm no topo da sociedade. 

 

A norma culta e o ensino da língua 

  Há uma gama expressiva de variação linguística dentro de sala de aula. Essa 

variedade dar-se, além de outros fatores, pela diferença de papeis dentro dos grupos sociais. A 

monitoração estilística da fala/escrita é muito maior quando o indivíduo - no caso o professor 

- assume um papel de ascendência sobre seus interlocutores- alunos. 
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A variação linguística ou variedade não padrão é, normalmente, reconhecida no 

ambiente escolar como ―erro‖. Segundo Bagno apud Bortoni-Ricardo (2004, pág. 88), ―Do 

ponto de vista estritamente linguístico, o erro não existe, o que existe são formas ―diferentes‖ 

de usar os recursos potencialmente presentes na própria língua...‖. A noção mais disseminada 

de erro é a que decorre da gramática normativa, que considera erro tudo aquilo que foge à 

variedade que foi eleita como exemplo de boa linguagem.  

A realidade é que em sala de aula o professor, mesmo reconhecendo a variação 

linguística não sabe, ainda, como intervir, sentindo-se inseguro, sem saber se deve ou não 

corrigir, quais erros devem ser corrigidos e se devem ou não considerar como erro. Segundo 

Bortoni-Ricardo (2004, pág. 38), ―O padrão de comportamento do professor em relação ao 

uso de regras não padrão pelos alunos depende basicamente do tipo de evento em que essas 

regras ocorrem‖. O aluno frequenta a escola para aprender a norma padrão da língua é comum 

que ele formule hipóteses de uso dessa variante incorrendo por vezes em desacordos com a 

norma. A correção desses erros pode ser feita pela simples apresentação da forma correta. 

Para Bortoni-Ricardo (2004), cabe à escola o papel de desenvolver nos alunos a 

capacidade de se apoderar ―também‖ das regras linguísticas de prestígio e da competência 

linguística por meio do acesso a uma variedade de recursos que expõem e auxiliam o 

aprendizado sem desvalorizar a bagagem linguística do aluno. 

―É preciso conscientizar o aluno quanto às diferenças para que ele possa começar a 

monitorar seu próprio estilo, mas esta conscientização tem de dar-se sem prejuízo do processo 

de ensino/aprendizagem, isto é, sem causar interrupções inoportunas.‖ Bortoni-Ricardo (2004, 

pág. 42). Nesse mesmo sentido Possenti (1996, pág. 84) afirma que, ―seria incoerente 

concordar com formas de ensino que reduzem a língua a uma única variedade, mesmo que se 

trate da variedade socialmente prestigiada‖. 

A diferença entre a língua culta- ensinada na escola- e a língua popular – a do 

exercício diário- é responsável por sérias limitações educacionais. Segundo Possenti (1996), a 

escola deveria acompanhar a norma culta real, aquela utilizada, por exemplo, pelos meios de 

comunicação- jornais e revistas, que trazem a norma padrão atualizada à sociedade da época. 

Esse processo levaria o estudante a ter conhecimento e vivencia da norma padrão em sua 

aplicabilidade cotidiana. 
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Para Nicola e Infante (1997), o padrão culto da língua é ensinado nas escolas sem 

levar em consideração a origem social do estudante, fazendo com ele tenha problemas de 

integração ao grupo.  

Costuma-se pensar o ensino da língua como ensino de gramática, e o ensino 

de gramática como ensino de regras. Pode até ser interessante manter esta 

fórmula, dando-lhe, porém um conteúdo novo. Ensinar gramática é ensinar a 

língua em toda sua variedade de usos, e ensinar regras é ensinar o domínio 

do uso. O outro sentido de ―ensinar regras‖, o das gramáticas tradicionais e 

da maioria dos manuais didáticos, é pedagógica e cientificamente suspeito. 

As gramáticas tradicionais nos dão uma impressão de exaustividade às 

custas de uma extrema superficialidade e vagueza. Por mais que isso possa 

parecer paradoxal, é o conhecimento da língua que faz com que 

compreendamos aquilo que os compêndios gramaticais dizem a seu respeito 

e é eventualmente a falta de domínio de determinada estrutura que faz com 

que os alunos apresentem dificuldades na análise. Na melhor das hipóteses, 

as regras gramaticais de um compêndio têm da língua uma visão 

estereotipada e artificialmente simples. (POSSENTI, 1996, pág. 86) 

 

 

O ensino da gramática na visão do aluno- Análise 

Com o objetivo de facilitar a análise dos dados coletados, cada pergunta feita no 

questionário seguirá com as respostas dos alunos, conforme abaixo: 

 

Pra
101

 você o que é gramática? 

 O ensino da norma se bem conduzido auxilia o aluno no entendimento de pontos 

(regras) básicos para o desenvolvimento da aquisição da linguagem padrão. O que deve ficar 

claro é que: ―Ensinar gramática normativa não é ensinar a falar, não é ensinar a ler, nem é 

ensinar a escrever.‖ Scherre (2005, pág.139), ― ...quando o professor de português está 

ensinando gramática normativa, ela NÃO está ensinando língua materna, ele NÃO está 

ensinando língua portuguesa. Língua materna se adquire; não se aprende e nem se ensina.‖ 

Scherre (2005, pág. 93). 

Os alunos identificaram a gramática normativa quando citaram regras, estruturação e 

aprender a escrever e falar corretamente. 

 

Aponte quais dificuldades você tem para aprender a norma culta (gramática normativa)? 

                                                           
101

 Foi utilizado “Pra” em vez de Para como recurso estilístico com o objetivo de aproximação linguística com os colaboradores 
da pesquisa. 
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 A maior dificuldade dos alunos está na não aplicabilidade do conteúdo gramatical. O 

ensino da gramática normativa é pautado em nomenclaturas e regras, que em muitos casos 

não funcionam. Para que a norma culta da língua seja compreendida e assimilada é necessário 

que a educação seja direcionada à vida do aluno para que então a aplicabilidade seja 

identificada. Segundo Bagno (2000), o fato de a gramática ser estudada de forma separada faz 

com que os alunos tenham dificuldades nas elaborações de texto, visto que para muitos 

professores estudar língua se generaliza em estudar gramática normativa. 

 Ensinar a gramática (normativa) da língua para pessoas que convivem com a prática 

da linguagem não padrão, significa que elas irão percorrer de seus conhecimentos de língua 

prática até a escrita da variante padrão, em algumas situações, como se estivessem 

aprendendo uma língua estrangeira. Não se deve confundir fala com escrita, o que deve 

ocorrer é a compreensão de fala e aprendizado da norma padrão da língua para a escrita. 

Nesse sentido Scherre (2005, pág.100) afirma: 

 

Não se pode confundir fala com escrita, seja no plano das unidades 

gramaticais seja no plano do desempenho linguístico. Unidades 

gramaticais da fala não são necessariamente as mesmas que as 

unidades gramaticais da escrita. Falar é diferente de escrever. 

 

 O que não pode ocorrer no ensino da gramática é a substituição de uma variante por 

outro, e sim proporcionar possibilidades de uso e de acesso as variantes linguísticas, afim de 

que o aluno adquira competências de uso em situações concretas. O ensino de gramática deve 

ser pautado no domínio da utilização corrente da língua e não no ensino sistemático e de 

exemplos atípico da norma padrão. 

 

Quais materiais e/ou formas o professor de português utiliza para explicar a matéria 

gramatical aos alunos? 

 Verifica-se que apesar de o conteúdo gramatical trazer uma bagagem de ensino arcaico 

e tradicionalista, os métodos utilizados pela maioria dos professores pesquisados, estão se 

desenvolvendo para uma metodologia mais contextualizada e menos teórica, fazendo com que 

os alunos consigam estabelecer uma relação entre a teoria gramatical e a pratica de texto. É 

necessário obter uma situação de contexto comunicativo ou contextualização da norma para 
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que o aluno consiga interiorizar a estrutura gramatical da língua. Para que esse objetivo seja 

alcançado, 

 

O professor poderá utilizar recursos metodológicos, bem como, tecnológicos 

como cartazes, textos de embalagens, revistas, jornais, oficinas, carta 

comercial e pessoal, bilhete, romance, horóscopo, receita culinária, cardápio, 

outdoor, lista de compras, resenha, inquérito, edital de concurso, piada, carta 

eletrônica, bate-papo online, data show, dentre outros.‖ (TOLENTINO e 

LIMA 2013, pág. 2) 

 

O domínio de uma língua é o resultado de práticas efetivas, significativas e 

contextualizadas, afirma Possenti,1996. Nesse sentido é importante que o professor busque 

seu desenvolvimento constante com relação às tecnologias voltadas para o ensino e 

aprendizagem. Ser profissional de educação no século XXI é ser capaz de inventar, se 

reinventar e buscar melhorias, técnicas, recursos pedagógicos e conhecimento sistemático 

para calçar a ampliação profissional e a transferência das informações de sua competência a 

seus alunos. 

 

O que poderia ser utilizado pelos professores para facilitar o ensino da gramática normativa 

na escola? 

Há uma nova visão para o ensino de gramática que leva o aluno a refletir e identificar 

diversos gêneros discursivos apresentados por textos que realmente tragam sentido para o 

aluno afim de que ele faça uso da linguagem em diversas situações, além de respeitar o 

desenvolvimento progressivo da competência discursiva do educando. Segundo Bueno (2013, 

pag. 1), ―o novo olhar para as aulas de gramática nas nossas escolas, não se refere ao 

abandono da competência escrita, mas a uma nova metodologia de ensino, na qual são 

considerados os conhecimentos de mundo que o aluno já possui...‖. Nesse mesmo sentido 

Bagno (2000), defende o ensino da gramática sob o ponto de vista da pesquisa, em que o 

próprio aluno seja agente de seu conhecimento linguístico levando-o a reflexão e a crítica da 

norma pela norma no ensino da língua. Não é o caso excluir atividades que trabalhem a 

estrutura da língua, mas a priorização de conteúdos que possam além de desenvolver a 

capacidade linguística-fala- mostram a estrutura sistemática da língua. Possenti (1996, pág. 

84) afirma, ―prioridade absoluta para a leitura, para a escrita, a narrativa oral, o debate e todas 
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as formas de interpretação (resumo, paráfrase etc.). Essas é que são as boas estratégias de 

ensinar língua- e gramática.‖. 

É competência do professor ensinar gramática normativa em sala de aula, com o 

objetivo de que seja transmitido de forma eficaz o conteúdo programático imposto pelo 

sistema de educação no Brasil. Mas, para isso é necessário que o docente seja capaz de inovar 

em métodos de ensino e recursos didáticos para que haja o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa em seus alunos.  

 

Conclusão 

Esse artigo demonstra que os materiais de dicas de português quando utilizados em sala 

de aula não tem nenhuma pedagogia específica de ensino, e que os professores ao empregar 

esse tipo de material (colunas, manuais, artigos e vídeos), em suas aulas estão apenas 

reproduzindo, o que para eles, seria a norma culta da língua. Não se atentam ao fato de 

escolher de forma crítica e analítica as fontes de que serão utilizadas em suas aulas. Tendo em 

vista os aspectos observados os professores não entendem e não sabem o quanto pode 

atrapalhar o preconceito linguístico no ensino da norma padrão. Também não reconhecem o 

poder do discurso do professor de língua portuguesa. E no discurso do ―certo‖ e do ―errado‖, 

ele exclui aquele aluno que leva para a sala de aula a variação linguística. A visão do aluno 

diante do ensino de gramática normativa em sala de aula é trazida à tona, mostra que o 

sistema de ensino da norma padrão, ainda, segue os modelos tradicionalistas. Os professores 

não conseguem trabalhar de forma contextualizada e pode-se concluir que a reprodução do 

conhecimento é concentrada na ideia do certo e do errado frente ao ensino da norma padrão. É 

evidenciado, também, que os alunos estão com dificuldade de escrita, apesar de a aula de 

português estar voltada para o ensino estruturalista e de regras gramaticais que não são 

assimiladas. Cabe ressaltar que os alunos pesquisados fazem parte do 2º ano do ensino médio 

e que deveriam dominar regras- conhecimento- básicas de estruturação, concordância e 

ortografia. Os resultados desta pesquisa aplicam-se apenas para a realidade pesquisada e os 

dados aqui analisados podem ser ampliados para uma pesquisa posterior. 
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TRAÇOS VITORIANOS E A INFLUÊNCIAS DA CIÊNCIA EM  

O MÉDICO E O MONSTRO 

 

Juliana Cristina FERREIRA 

Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo: O escopo deste trabalho é analisar traços da era vitoriana e da ciência como 

hegemônica da sociedade inglesa, no século XIX, apresentados na novela O médico e o 

monstro (2006), de Robert Louis Stevenson, retratando a maneira como a Inglaterra no 

período do reinado da Rainha Vitória visava a moral e o bom costume do sujeito membro 

desta sociedade. Contudo, como contradição a esse comportamento repressor e moralista, a 

personagem Hyde aparece como o lado maléfico do ser humano, apresentando o que há de 

escondido, obscuro no meio social. A problemática que move esta reflexão é o 

comportamento da sociedade inglesa em relação aos princípios vitorianos e a presença da 

ciência como a psicanálise, a darwiniana e freudiana no meio social. Para abordarmos essa 

problemática na Inglaterra no século XIX, por meio das representações dessa novela, 

dialogaremos com autores que refletem sobre a questão da transgressão social advinda do 

desemprego, o que sucessivamente gera a fome, a pobreza e a busca pela sobrevivência 

(GAY, 2001). Já a figura do diabo é vista como um ser que possui deformidades na sociedade 

e a sua influência aos seres humanos (SNODGRASS, 2005). E a influência da mente no 

comportamento do indivíduo, ou seja, os pensamentos podem influenciar no comportamento 

humano (FREUD, 1976).  A metodologia a ser utilizada será a pesquisa documental, tendo a 

novela O médico e o monstro como fonte bibliográfica, com vista a identificar como o autor 

apresenta o comportamento da classe burguesa e da classe dominante, perante aos aspectos 

vitorianos da sociedade inglesa. 

PALAVRAS-CHAVE: O médico e o monstro; Era vitoriana; Ciência; Comportamento.   

 

Esta pesquisa busca analisar alguns aspectos da era vitoriana como a elevação da 

ciência como hegemonia poderosa na sociedade, o impacto da teoria de Darwin e a influência 

das ideias freudianas, na novela O médico e o monstro (2006), de Robert Louis Stevenson, 

retratando a sociedade inglesa do século XIX. Nessa época, a Inglaterra era conhecida como a 

capital do mundo, pois era o momento em que ocorriam os avanços científico e tecnológico 

como a luz elétrica, a locomotiva, o avião, o rádio.  

Os ingleses que eram burgueses ou pertencentes a classe média, orgulhavam-se de 

seus status, pois eles conseguiam frequentar concertos e teatros e manter um certo 

conhecimento cultural, tornando-se pessoas de respeito e de exemplo na sociedade, pois nos 

tempos vitorianos, presava-se a moral e o bom comportamento na Inglaterra. Com o 

surgimento das máquinas e das industrias, houve um grande número de imigrantes, as pessoas 

saíram do campo e foram para a cidade em busca de emprego e de sobrevivência, mesmo não 
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havendo trabalho para todos e por isso, acentuou-se o desemprego, e como questão de 

sobrevivência, surgiu a prostituição, comenta Gay (2001).   

A questão do desemprego e da fome levaram muitas mulheres e adolescentes a se 

prostituírem. A prostituição existia, todavia, como a sociedade era ―conservadora‖, o assunto 

não era discutido socialmente e dessa forma, a narrativa O médico e o monstro, apresenta essa 

questão de forma sutil, para não assustar o leitor, e percebemos essa sutileza no momento em 

que Enfield dialogava com Utterson, fez o seguinte comentário: 

 

Eu estava voltando para casa, por volta das três horas de uma manhã de 

inverno, vindo do extremo da cidade; e o meu trajeto por ela não me oferecia 

nada para ver, salvo lampiões; rua após rua, e toda a gente a dormir e tudo 

iluminado como para a passagem de um cortejo, e tão deserto como uma 

igreja, até que por fim entrei nesse estado de espírito em que se presta 

ouvindo ao menor som e se começa a desejar a presença de um policial. De 

repente, vi duas pessoas: um homem que marchava a passos largos, 

caminhando para a parte oriental, e uma menina que parecia ter entre oito e 

dez anos, que vinha correndo quanto podia, numa rua transversal 

(STEVENSON, 2006, p. 19). 

 

Do tocante a história, uma menina entre oito e dez anos sozinha na rua as três da 

manhã, de certa forma estava se prostituindo, pois uma criança acordada correndo pela rua 

deserta numa noite de inverno, indica-se de forma sutil, a prostituição infantil. O homem por 

sua vez, também não estava praticando algo bom, ele estava andando rapidamente, a passos 

largos, o que leva-nos a pensar que ele poderia estar com pressa para praticar algo ou se já 

tivesse praticado, poderia estar andando apressadamente para não ser visto.   

Todavia, aquele homem que andava a passos largos, ao esbarrar-se com a menina, 

comenta Enfild: ―e então sucedeu o mais horrível da história, porque o homem passou 

tranquilamente em cima da menina, deixando-a gritar estendida no chão. Isto contado não é 

nada, mas visto, foi uma cena diabólica‖ (STEVENSON, 2006, p. 19). Este homem, passando 

por cima da menina, sem piedade alguma, sentia-se prazer com o sofrimento alheio. Era um 

ser diabólico, um transgressor das regras sociais. E para uma melhor compreensão sobre o ser 

diabólico na sociedade, podemos perceber que:   

 

The depiction of Satan as a character originated in profound Judaeo-

Christian fear of hell and damnation and permeated ALLEGORY, morality 

plays, German FOLKLORE, and modern works. Like the bestial werewolf, 

the supreme demon, humankind‘s oldest adversary, often possessed untold 
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powers of SHAPE-SHIFTING and instant travel to any point of the globe 

(SNODGRASS, 2005, p. 75).  

  

A figura diabólica é representada por um ser transgressor, que possui ―deformidades 

morais‖. O diabo é uma alegoria que representa o sentimento maléfico do ser humano e o mal 

da sociedade, ele muda de forma conforme o lugar que passa, é uma mistura de ser humano 

com alguma outra criatura maléfica. O diabo ou demônio, é um ser que não segue as leis 

sociais, pois ele não quer seguir regras impostas por outras pessoas, ele age conforme seus 

desejos, representando os sentimentos internos do sujeito, que são ocultados, por medo de ser 

mal visto socialmente.   

Em O médico e o monstro, a figura do monstro representa esse ser diabólico, que no 

meio da noite, sai para assustar as pessoas, feri-las, assim como Hyde fez com a menina que 

estava correndo pela rua, ele passou por cima dela, sem se preocupar com os seus gritos.  Esse 

ser diabólico, representado por Hyde, que significa escondido, obscuro, representa o lado mal 

do ser humano e por isso fica oculto para não confrontar-se com as regras sociais. É um ser 

irreconhecível, possui uma deformidade em sua aparência que ninguém consegue descrevê-la, 

pois trata-se de uma representação do lado perverso da sociedade inglesa, que não era 

mostrado abertamente a população, pois era necessário preservar-se o nome. Assim afirma 

Enfild: ―[...], é uma regra que eu sigo: quanto mais vejo os outros em situações difíceis, 

menos perguntas faço‖ (STEVENSON, 2006, p. 21). As pessoas preferiam não olhar para os 

problemas que surgiam a sua volta, era mais cômodo, fechar os olhos e não ver o que estava 

acontecendo para não tornar-se cumplice dos problemas sociais. Em se tratando da aparência 

deformada de Hyde, a qual era difícil descrevê-la, por ser obscura, odiosa, comenta Utterson:  

 

- Hum... Não é fácil descrever. Tinha algo de falso na aparência, muito de 

desagradável, alguma coisa de profundamente odioso. Nunca vi homem tão 

antipático, nem sei bem dizer a razão. Parecia ser vítima de alguma 

deformação: era a sensação que dava, ainda que não possa especificar em 

que parte do corpo. Uma figura extraordinária, e no entanto não sei precisar 

de que maneira. [...]. É-me impossível descrevê-lo. E não por falta de 

memória. Sou capaz de reconhece-lo neste exato instante (STEVENSON, 

2006, p. 22).  

 

A deformidade que era percebida em Hyde, representa os conflitos, os problemas 

vividos pela sociedade inglesa naquele período (século XIX), em que a rigorosa moralidade 

vigente reprimia os desejos humanos. Hyde, cujo nome possui o significado de ―escondido‖, 
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refere-se ao lado pervertido do ser humano, o desejo de libertar-se das normas sociais e por 

isso Utterson não conseguiu descreve-lo, por ver-se a si próprio, o seu desejo, suas 

transgressões sociais, refletidos na figura do Hyde.   

Hyde era identificado como um vulto, como alguém que não mostrasse o rosto 

abertamente. E devido a sua ligação com o médico Jekyll, despertou em Utterson, o desejo de 

conhece-lo. As suspeitas começaram quando o advogado, leu o testamento de seu velho 

amigo Henry Jekyll, o qual havia deixado uma boa parte de sua herança ao Hyde, o misterioso 

homem, cuja aparência era diabólica, assim aponta a voz narrativa: 

  
o vulto, porém, não tinha rosto pelo qual pudesse ser reconhecido; não, não 

tinha em nenhum dos sonhos, ou então escondia-o, ou diluía-se quando 

procurava fixa-lo. E foi assim que nasceu e desenvolveu depressa na mente 

do advogado, uma curiosidade singular e forte, quase desordenada: conhecer 

o rosto do verdadeiro Hyde (STEVENSON, 2006, p. 25).  

 

Não era fácil descrever Hyde, as pessoas não conseguiam ver o rosto dele, era 

impossível distinguir seus traços, por isso era visto como um vulto, como algo escondido, 

diluído pela hipocrisia da sociedade, que preferia dar as costas para os problemas a sua volta e 

manter-se o bom comportamento. Isso acontecia porque, Londres era a cidade de todos os 

vícios, jogos e prostituições e a hipocrisia podia ser percebida por meio da dupla identidade 

de Jekyll, ilustre médico, muito respeitado por todos, visto como um exemplo de conduta, 

reprimia-se todos os seus desejos como o de tomar vinho, de sair dos padrões sociais, para 

preservar-se o nome, ele escondia-se atrás da figura de Hyde e cometia-se inúmeras 

crueldades, vilanias, sem responsabilidade e sem ser identificado.  

Todavia, Utterson estava desconfiado que seu amigo Jekyll poderia ter algum 

envolvimento com Hyde, mas buscou preservar-lhe o nome, mesmo após Hyde ter entregado 

um cheque de indenização à família da menina que ele pisou em cima na rua as três horas da 

manhã. Contudo, no cheque estava a assinatura de Jekyll. E dessa forma, Utterson comenta 

que: ―– [...]. No dia seguinte, depois da primeira refeição, fomos os quatro ao banco. Eu 

mesmo apresentei o cheque, dizendo que tinha razões para acreditar em uma falsificação. 

Porém, não era nada disso. O cheque era autentico‖ (STEVENSON, 2006, p. 20). Essa dupla 

personalidade que Jekyll possuía, era percebida também por outras pessoas, porém era melhor 

não comentar, assim afirma Lanyon a Utterson: 
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- Não quero ver nem ouvir falar do Dr. Jekyll. – Exprimia-se em voz alta, 

mas vacilante. – Cortei completamente as relações com ele. Por favor, 

poupe-me de qualquer referência àquele a quem considero como morto. 

[...] 

- Não me surpreende. Qualquer dia, Utterson, depois da minha morte, você 

vai ver como eu tinha razão. Agora não posso contar nada. Porém, se quiser 

conversar sobre outras coisas, pelo amor de Deus, faça-o. Se, no entanto, não 

conseguir mudar de assunto, imploro lhe que vá embora, pois não suportarei 

ouvir suas palavras (STEVNSON, 2006, p. 46).   

 

Por mais que Lanyon soubesse sobre a dupla identidade de Jekyll, ele não comentava 

abertamente, preferia ficar calado, não dizer nada comprometedor sobre a vida do outro. E 

dessa forma, ele preferia considerar Jekyll como um ser morto, como alguém que não 

existisse mais no meio social. Isso ocorre porque, no período vitoriano, o melhor a fazer era 

procurar saber menos dos problemas alheios para não se comprometer, não tornar-se cumplice 

de más atitudes alheias. Assim, preservar-se-ia o nome tanto dele como de Jekyll.  

Em se tratando de preservar o nome devido ao status social elevado, o sujeito 

procurava não apresentar o seu lado divertido, de brincadeiras, farras e outras atitudes 

semelhantes, para não manchar o seu nome diante da sociedade, pois nos tempos vitorianos, 

preocupava-se com o que os outros iriam pensar se o sujeito praticasse algum comportamento 

considerado inadequado para a sociedade, assim afirma Jekyll: 

 

Nasci no ano 18... herdeiro de grande fortuna, e dotado de excelentes 

qualidades, propenso por natureza à vida ativa, respeitava e aspirava ao 

respeito dos mais sábios e melhores entre os meus semelhantes. Desse modo, 

como se pode supor, tudo me garantia um futuro bastante brilhante e cheio 

de distinções. Na verdade, o maior de meus defeitos era uma disposição por 

demais jovial e impaciente, que tem feito o prazer de muitos, que, contudo, 

eu considerava inconciliável com o meu grande desejo de ser reconhecido 

como pessoa séria e respeitabilíssima. Por isso tratei de ocultar os meus 

divertimentos e comecei a olhar a minha volta, a fim de avaliar os progressos 

feitos e a minha posição na sociedade. Já era profunda a duplicidade do meu 

caráter. Muitos homens teriam confessado com orgulho certos erros. Eu, 

todavia, tendo em vista os altos propósitos aos quais visava, só podia 

envergonhar-me dessas irregularidades: ocultava-as, com mórbida sensação 

de culpa e vergonha. Assim exigia a natureza das minhas aspirações, mais do 

que a própria degradação dos pecados; ia-se cavando em mim, mais do que a 

maioria dos mortais, esse profundo fosso que separa o mal do bem e divide e 

compõe a dualidade da nossa alma (STEVENSON, 2006, p. 71). 
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Jekyll, por pertencer a classe dos mais favorecidos, buscou ocultar o seu lado de 

divertimento, de impaciência e de desejos joviais, para ser sempre uma pessoa de muito 

respeito, com comportamentos exemplares na sociedade. E devido a essa busca por ser uma 

pessoa inteligente, séria, educada e que não se divertia, não extrapolava de forma alguma o 

seu bom comportamento, ele buscou na ciência, libertar o seu lado obscuro, buscou dividir o 

lado bom do lado ruim, tornando-se duas pessoas, Jekyll e Hyde.  

Ao tomar a poção (uma bebida relacionada ao álcool), o médico com o efeito turvante 

do álcool em seu organismo, transformava-se em Hyde, que ―era baixo e vestia-se com 

simplicidade‖ (ESTEVENSON, 2006, p. 26). Ele era baixo porque, o mal torna o homem 

pequeno, menor na sociedade e simples, por tornar-se um ser humano qualquer e não aquele 

rico e respeitado socialmente como Jekyll. Sendo assim, quando Jekyll transformou-se pela 

primeira vez em Hyde, a sensação que teve foi de estranhamento, não por habitar o seu 

próprio corpo, mas, como se isso fosse algo inédito, assim comenta ele próprio (Jekyll): 

 

Sucederam-se transes da maior angústia: ranger dos ossos, náuseas mortais, 

e o tormento do espírito que está para nascer ou morrer. [...]. Havia algo de 

estranho nas minhas sensações, algo de novo e incrível que, pelo seu 

ineditismo, era incrivelmente agradável. Senti-me mais novo, mais leve, 

mais bem disposto, e experimentava em meu íntimo, uma impetuosa 

ousadia; desenrolavam-se na minha fantasia, desordenadas imagens sensuais, 

vertiginosamente; desfaziam-se os vínculos morais e se mostrava agora uma 

liberdade da alma que, entretanto não era inocente. Considerei-me, desde o 

primeiro sopro da minha nova existência, de ânimo mais perverso, dez vezes 

mais iníquo, reintegrado na maldade original; e esse pensamento, naquela 

hora, prendia-me e deliciava-me como um vinho. Estendi as mãos, exultando 

à ideia de inéditas sensações e, então, percebi de repente que havia 

diminuído (STEVENSON, 2006, p. 73). 

 

Após Jekyll experimentar o seu desejo mais íntimo, que é de tornar-se um homem 

diferente do que ele sempre buscou ser no meio social, ele sentiu-se um novo ser, mais 

disposto, mais ousado que libertava-se dos conceitos morais, e por isso, mais perverso. Ele 

sentiu-se mais jovem, por utilizar uma personalidade que ele pouco exercia em função de sua 

identidade social. E ele tornou-se um homem mais baixo, pois o mal representa um estado que 

deixa o homem pequeno perante a sociedade, que o empurra para a margem. E dessa forma, 

Jekyll continuou dizendo: 
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Agitado como estava com aquele triunfo, atrevi-me a caminhar até o meu 

quarto de dormir, naquela minha nova forma corporal. Atravessei o pátio, à 

luz das constelações, que deviam ter contemplado, com espanto, a primeira 

criatura dessa espécie que jamais existira, insinuei-me pelos corredores, 

como um estranho em minha própria casa e, chegando ao quarto, vi, pela 

primeira vez, a figura de Hyde (ESTEVENSON, 2006, p. 73-74).   

 

 O novo ser que estava em Jekyll, com a sua nova forma corporal e comportamental, 

causava em si próprio estranheza, pois ele buscava não exercer este seu lado rebelde, seu lado 

maligno e por isso, ―este estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar há 

muito tempo, estabelecido na mente, e que somente se alienou desta, através do processo de 

recalque
102

‖ (FREUD, 1996, p. 301). Isto é, ele teve a sensação de estranhamento por 

confrontar-se com o seu próprio íntimo, com o seu próprio ―eu‖. Jekyll buscou na ciência, a 

maneira de resolver seus impasses, dividindo assim sua personalidade, de um lado o médico 

bom, exemplo de pessoa e de outro um ser que causava náuseas sociais.  

Essa dupla personalidade apresentada por Jekyll, aparece no conceito freudiano como 

a explicação do inconsciente do personagem, o qual encontrava-se vorazmente com vontade 

de expressar, isto é, a psicanálise busca explicar essa dicotomia comportamental de Jekyll. 

Nesse período da grande Revolução Industrial Inglesa
103

, a Psicanálise ganhou forças e o 

inconsciente, explicado por Freud, também foi mostrado nessa narrativa, pois a transformação 

de Jekyll em Hyde, era somente uma forma do inconsciente expor para fora, tudo o que está 

guardado dentro da memória, assim, ―o inconsciente corresponde aos conteúdos instintivos, 

hereditários, da mente, bem como aos conteúdos recalcados ao longo da história de vida do 

indivíduo‖ (FREUD, 1976, p. 36). Isso acontece porque, a psicanálise explica que nosso 

comportamento advém de nossos pensamentos.  E durante esse período da Revolução Inglesa, 

os conceitos da mente tornou-se mais uma forma de questionar-se o comportamento humano.  

A ciência nessa época estava ganhando forças e a psicanalise freudiana utilizava das 

teorias de Darwin sobre a evolução, para explicar a respeito do caráter hereditário do ser 

humano, pois Freud teve contato com as ideias de Darwin em seu período escolar. A teoria 

                                                           
102

 “É um movimento que tem um sentido oposto ao dinamismo do inconsciente cuja tendência é sempre a de 
se manifestar” (HAAR, 1979, p. 17).  
103

 A Inglaterra vivia uma era revolucionária no século XIX, centenas de fábricas, cada qual com uma chaminé 
colossal, exalando o negro vapor de carvão, dominavam as cidades, o país estava à frente de seu tempo, 
atuando com uma economia progressiva, conforme Hobsbawm (1979).  
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darwinista influenciou muito no caráter científico, com a publicação de sua obra A origem das 

espécies, em 1859, conforme Ritvo (1992).   

A influência da teoria de Darwin, sobre a evolução, aparece na obra O médico e o 

monstro, no momento em Utterson, busca descrer Hyde da seguinte forma: ―Deus me perdoe, 

mas o homem não parece humano! Meio troglodita, eu diria‖ (ESTEVENSON, 2006, p. 28). 

O adjetivo troglodita utilizado por Utterson para explicar a aparência de Hyde, demonstra que 

ele não parecia um humano, seu comportamento era movido por instintos, assim como um 

animal que não evoluiu, ou seja, ele involuiu do ser humano para o animal. 

    O personagem transgressor, Hyde, que significa oculto, escondido começou a 

dominar de tempos em tempos a personalidade pacata do correto e respeitado Dr. Henry 

Jekyll, fazendo com que ele desse vida mais tempo a Hyde e menos tempo ao comportado 

Jekyll. O médico cansado de seguir os padrões morais da sociedade, não conseguia 

permanecer por muito tempo como Jekyll, dando espaço para o seu lado que ficou escondido 

por muito tempo na sociedade, seu lado involuído, pois Hyde possuía comportamentos 

inadequados e transgressores a sociedade daquela época.  

A época da Revolução Industrial Inglesa, foi um período de grande avanço científico e 

tecnológico e a literatura buscou explicar esse período revolucionário, e assim, na obra O 

médico e o monstro, Stevenson buscou apresentar alguns aspectos do século XIX como a 

ciência que visava explicar os fatos inexplicáveis de comportamentos e sentimentos humanos, 

utilizando a psicanálise, para responder o porquê do homem agir por extinto, como o 

personagem Hyde, as teorias darwinianas, para explicar a evolução dos seres vivos no 

decorrer de suas experiências de vida, assim como aconteceu com Jekyll, ao transformar-se 

em Hyde, um ser que agia por extinto, com comportamentos esdrúxulos, um ser que não 

evoluiu socialmente.   

A narrativa O médico e o monstro, buscou apresentar o período da Revolução Inglesa 

e do avanço da ciência naquela época. A poção que permitiu a transformação entre a 

personalidade de Jekyll e a de Hyde, representou uma possibilidade da ciência busca 

explicações aos acontecimentos da época. Contudo apresentou também uma certa angústia da 

ciência, por não saber até que ponto ela pode ser controlada, assim como a narrativa apresenta 

Hyde dominando aos poucos Jekyll, ou seja, o criador perdendo o controle sobre a criatura, o 

que acarretou na morte de Jekyll.   
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Considerações finais 

Stevenson, buscou levar para a literatura, os debates sociais, políticos e científicos 

vigentes do período da Revolução Inglesa e assim apresentar que os avanços científicos, 

tecnológicos não trazem apenas progressos, mas também gera pobreza, miséria, que podiam 

ser observadas na Inglaterra nesse período revolucionário.  A poção de Jekyll e sua dupla 

personalidade, está relacionada à moral da sociedade, pois Hyde não ganha vida após Jekyll 

beber a poção, ele já vivia dentro do médico e era reprimido pela moral imposta pela 

sociedade e por isso, a psicanálise buscou explicar essa dupla identidade do médico exemplar 

e respeitado aos olhos sociais, mas que possuía uma maldade dentro dele.  

Ao tornar-se completamente dependente da poção para trocar-se de personalidade, a 

existência de Hyde tornou-se cada vez mais poderosa dentro de Jekyll, levando-o a sua queda 

e consequentemente a sua morte, isso porquê, o médico em suas últimas horas de lucidez, 

reconheceu o perigo que Hyde representava para a sociedade e decidiu então, acabar com ele 

ou com ambos, representado em um só personagem que buscou explicar o bem e o mal 

presente na via do ser humano.   

As reflexões que Jekyll fez em relação a sociedade, e o que motivou-o a libertar o 

monstro, tem a ver com a sociedade em que ele está inserido, seus conflitos pessoais causados 

pela necessidade de ser aceito na sociedade, mesmo que para isso, ele precisava agir de forma 

diferente aos seus desejos, pois o meio social não permite ao ser humano agir conforme seus 

desejos, ele precisa seguir as regras morais de comportamento.   
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Resumo: Trata-se de uma proposta de pesquisa, na qual buscamos entender como foram 

construídas as relações de gênero em Portugal entre os séculos XIII e XV. Para tanto, nossa 

proposta é cotejar a obra intitulada ―Legenda Áurea: vidas de santos‖. A obra em questão 

remonta ao século XIII, e segundo Sobral (2002) ela é um dos novos legendários de maior 

êxito em sua difusão. Embora tenha sido escrito por volta de 1293 por Jacopo de Varazze, na 

cidade de Varazze, só obteve uma tradução para o português em 1513, porém, como ressalta 

Machado (2009, p.103) essa obra já era difundida em Portugal, com uma vasta tradição 

manuscrita em grande parte latina; mostrando assim seu papel homilético e pedagógico 

naquela sociedade. Destarte, a vida dos santos e das santas era a forma de caracterizar e 

condicionar os ensinamentos da Igreja; os legendários eram usados por padres, monges e 

frades, para a pregação dos comportamentos cristãos aceitáveis e também daqueles 

desencorajados e até punidos e se difundiram mediante a leitura em voz alta para os ouvintes-

leitores. Na mentalidade do homem medieval, os servos de Deus que morreram em 

consequência de seu amor por ele, se tornaram heróis e modelo para os fiéis da Idade Média. 

PALAVRAS-CHAVE: Legenda Áurea, Portugal Medieval; Hagiografia. 

 

Introdução 

Acreditamos que a religião, com seus preceitos e ensinamentos fazem parte da cultura 

de um povo, formando o seu ethos; processo este que pode alcançar uma longa duração. 

Querendo entender algumas das raízes das relações de gênero que perduram no Brasil, assim é 

que propomos, na presente pesquisa, discutir e entender as relações de gênero na sociedade 

portuguesa no período medieval, nos interrogando sobre as contribuições oferecidas pelo 

Cristianismo. Para tal estudo escolhemos analisar uma obra hagiográfica do século XIII, a 

Legenda Áurea, de Jacopo de Varazze. A sua apresentação moderna é: Legenda Áurea: vidas 

de santos. Tradução do latim, apresentação, notas e seleção iconográfica. Hilário Franco 

Junior.  São Paulo: Cia. das Letras, 2003. 

A escolha do XIII para o estudo vem do fato que nesse século a vida medieval estava 

passando por vários processos de transformação, como: a expansão da vida urbana; maior 

volume de riquezas coletivas circulando; o avanço cristão em terras antes dominadas por 
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mulçumanos; o crescente querer, por varias instituições sociais, regrar o corpo; o nascimento 

de um novo ideal de vida religiosa, a vita vere apostólica; uma nova concepção de santidade, 

que tornavam os santos e santos como ideais a serem imitados; reflexões teológicas acerca da 

concepção do diabo, do casamento, do sacramento e etc., as reformas da Cúria Papal e o 

nascimento das universidades. (SILVA, 2007, p. 2). 

A pesquisa está começando com uma revisão bibliográfica. Em seguida, passará para 

uma análise e cotejamento da obra Legenda Áurea, com um estudo critico sobre os 

comportamentos aceitáveis, e aqueles outros que eram desencorajados e até punidos. 

 

A Legenda Áurea  

A Legenda Áurea, um corpus hagiográfico que remonta ao século XIII; contêm 

passagens da vida de santos que provavelmente viveram durantes os primórdios do 

cristianismo. A obra é de autoria de Jacopo de Varazze
104

 e foi escrita por volta de 1293 na 

cidade de Varazze próximo a Gênova
105

. O autor era dominicano e veio a se tornar pregador e 

arcebispo de Gênova (SILVA, 2010, p. 8). O Legendário tem um total 182 capítulos; sendo 

que 21 deles descrevem festas religiosas; em 95, a figura principal é o mártir; noutros 22 são 

retratados os apóstolos, papas e bispos, outros 24 são dedicados aos eremitas, monges e 

reclusos e, ainda 11 deles narram a santidade de confessores com outras condições de vida. 

Dentro do conjunto da obra, 29 capítulos têm a participação direta ou indireta de mulheres e 

15 deles foram dedicadas às santas virgens. A virgindade, como idealização, e o martírio, 

como provação, são ressaltados nas histórias das santas virgens presentes do Legendário. 

(SILVA, 2010, p. 9). 

Há certa dificuldade em se saber o período histórico em que a Legenda Áurea retrata a 

vida dos santos e das santas; muitas vezes é citado o império romano ou um lugar especifico, 

mas não há referência a qual governante ou datação (SILVA, 2010, p.9).  Para Gajano (2006, 

p. 454) a produção hagiográfica é bem precisa quanto a lugar e região, ―[...] precisão ainda 

mais significativa na medida em que contrasta com a indeterminação cronológica.‖.  

Conforme Juliana Martins Silva (2010, p. 9) a obra ―[...] se insere no que se pode definir 

                                                           
104

 Em português Tiago de Voragine. 
105

 Por essa razão a Legenda Áurea foi intitulada de começo: Crônica de Gênova. 
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como uma cultura intermediária, revelando de certa forma o elo de união que cria a identidade 

mais profunda de uma sociedade.‖.  

Assim buscamos na obra elencada, a imagem ideal do homem e da mulher cristão, 

para uma reflexão critica sobre a construção dos papéis sociais aceitáveis e desejados para 

homens e mulheres em Portugal desde os últimos séculos do período Medieval. 

 

Hagiografia e santidade 

 

A santidade que as hagiografias descrevem se insere no que Gajano (2006, p. 449) 

chama de um fenômeno de múltiplas dimensões: como fenômeno espiritual ela é a busca pelo 

divino; como fenômeno teológico ela é a manifestação de Deus na Terra; como fenômeno 

religioso ela é o momento da relação com o sobrenatural; como fenômeno social ela é um 

instrumento de coesão e identificação dos grupos e comunidades; como fenômeno 

institucional ela esta no fundamento das estruturas eclesiásticas e monásticas; como fenômeno 

politico ela é o ponto de coincidência da religião com o poder. 

Em suas origens, a cultura hebraica compreendeu a santidade como exclusiva de 

Iavé, progressivamente a santidade se estende ao que está próximo dele, como objetos, 

templos, sacerdotes e etc. No decorrer da historia, a santidade adquire um valor moral e 

espiritual, consagrando regiões e lugares considerados santos, assim como indivíduos eleitos 

por Deus, retratados no Antigo Testamento, que são ―[...] dotados por ele de um espírito 

profético e de poderes taumatúrgicos, e que são enquanto tais ‗mediadores‘ da palavra e do 

poder de Deus junto aos homens [...]‖ (GAJANO, 2006, p. 450). Porem, essa santidade é 

ultrapassada por uma figura inteiramente nova: Cristo, o qual se insere em duas características 

para os hebreus: a filiação divina direta e a ressureição. Essas novas características tornam 

Cristo santo duplamente, um santo por excelência. Mas é especialmente sua biografia que o 

torna ainda mais santo: ―[...] seu amor por Deus e pelo próximo, sua prática das virtudes, sua 

luta contra as tentações materiais e espirituais, sua autoridade sobre a natureza [...]‖ 

(GAJANO, 2006, p. 451). 

A história da santidade é, sem duvida, um historia de inovação, mas como aponta 

Gajano (2006, p. 461) é também uma historia de tendências conservadoras. Em um mesmo 

contraste há a duração dos cultos e da patronagem das igrejas, assim como a persistência na 
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presença de mártires e das vidas de santos antigos até em obra novas pela forma e finalidade, 

como as lengendae Novae, ou Novas legendas, que eram destinadas à pregação das Ordens 

Mendicantes. Gajano (2006, p. 461) aponta a Legenda Áurea como a mais famosa e difundida 

dessas legendas. 

A Legenda Áurea se destaca pela popularidade que obteve, porém já era recorrente nas 

obras hagiográficas do século XIII buscar mecanismo para uma maior difusão; o cristianismo 

precisava difundir seus ensinamentos e criar modelos para um novo homem medieval. Nesse 

século começa a se escrever e traduzir hagiografias em língua vernáculas, com o intuito de 

uma maior propagação. Esse século também é caracterizado como o século dos Santos, 

sobretudo dominicanos e mercedários. Quando Inocêncio III reserva á Santa Sé à faculdade 

de reconhecer santos, o numero de canonizados se reduz, porém a proporção, difusão e 

diversificação do culto aos santos ainda persiste, mostrando assim a incapacidade da Igreja 

para controlar a propagação dos cultos aos santos (GAJANO, 2006, p. 459). 

 

Os santos nas pregações e no gosto popular 

Com uma finalidade homilética e pedagógica, a Legenda Áurea encontrou ampla 

aceitação, assim, as vidas dos santos e das santas eram usadas por padres, monges e frades 

para a pregação dos comportamentos cristãos aceitáveis, ilustrando-os com a vida modelar 

dos santos e das santas. 

No começo do século VIII já havia se consolidado o costume de ler textos 

hagiográficos nas Igrejas, desta forma as vidas de santos eram utilizadas pelas instituições 

eclesiásticas e monásticas para a propagação dos costumes cristãos aceitáveis. Já em meados 

do século XV, a leitura privada é quase equiparada à leitura em público; oque nos revela que a 

hagiografia, no decorrer de seu percurso histórico, obteve grande aceitação popular, saindo 

exclusivamente da leitura pública em voz alta, para a leitura privada. Segundo Vallejo, os 

―datos más antigos sobre la costumbre de leer textos hagiográficos em la iglesia han sido 

interpretados como lectura durante la missa.‖ (VALLEJO, 2003, p. 57). Destacando, assim, a 

função homilética e pedagógica das obras. 

Desde logo, segundo Sobral (2002), a Legenda Áurea alcançou difusão em Portugal, 

caindo no conhecimento e no gosto popular. Para Machado, esse Legendário ―[...] no século 

XIII, constituiu o projeto vulgarizador, enciclopedista e moralizador das ordens mendicantes.‖ 
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(MACHADO, 2008, p. 105). Segundo Gajano (2006, p. 457) as novas ordens religiosas, como 

a de Francisco de Assis e a ordem fundada por Domingos de Guzman no século XIII, ―[...] 

aperfeiçoaram igualmente formas de institucionalização bastante variada: a ‗ordem terceira‘ 

teve a inteligência de propor aos leigos uma religiosidade regrada e controlada.‖ (GAJANO, 

2006, p. 458). Para Vallejo (2003, p. 34), as novas ordens fundadas parecem ter pegado para 

si a responsabilidade de elevar a cultura eclesiástica. 

A concepção de santidade é definida pela Igreja, porém seu carisma e sua condição é 

eminentemente popular. O ponto de partida da religião popular é a concepção cristã da 

onipotência de Deus; esse Deus cristão, todo poderoso, cria a necessidade de uma ponte, de 

um intercessor, entre o homem e o divino, assim se ramifica e se enraíza o culto aos santos, 

que são os intercessores do homem perante Deus. ―Y debe subrayarse esto: es el poder divino 

el que realiza los milagros; el santo, como intercessor, unicamente los propicia, y la mayoría 

de los hagiógrafos cultos se preocupa de contastarlo así.‖ (VALLEJO, 2003, p. 50). O milagre 

assume um lugar de importância, quando o gosto popular pelo sobrenatural é evidente; o 

milagre é a oferta de uma salvação perante o perigo mundano para um verdadeiro cristão, o 

―[..] pueblo venera a um santo, y cree que, como tal, hace milagros; es decir, sus facultades 

sobrenaturales forman parte de la expextativa común‖ (VALLEJO, 2003, p. 50). 

As testemunhas da fé, os mártires, e em seguida confessores, que antes eram 

considerados como apenas ―mortos excepcionais‖, são agora percebidos como ―intercessores 

de Deus‖ pela proximidade que mostraram ter com o divino. Isso repercute no que Gajano 

(2006, p. 451) chama de uma ―especialização dos cultos‖; mesmo sendo de seu fundamento 

básico o monoteísmo, o cristianismo cria um panteão de santos, com gênero, modelo e 

funções diferenciadas, porem também reafirma e insere o culto a santidades bíblicas. Nasce 

assim um novo gênero literário: a hagiografia com ênfase nos santos mártires e os confessores 

torna-se a ponte entre o humano e o divino.   

Além da imagem do próprio santo ou da santa, as chamadas ―relíquias‖ também 

fazem parte das diversas dimensões do fenômeno santidade. Para Gajano (2006, p. 452) o fato 

do corpo e dos objetos dos santos serem parte do culto popular, atesta que tanto o santo, 

quanto os objetos que ele tinha contato, tem um poder intrínseco. As relíquias se tornam um 

instrumento para defesa pessoal, coletiva e até uma defesa da muralha da cidade. No culto às 

relíquias, mesmo nas mãos das culturas eruditas da Igreja, são visíveis à presença de fortes 
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tradições folclóricas e carregadas de superstição, ―[...] provavelmente transmitidas por 

homens que ocupam uma posição ‗fronteiriça‘ no plano social e cultural, como é o caso, por 

exemplo, dos membros do baixo clero‖ (GAJANO, 2006, p. 453). Para Gajano (2006, p. 453) 

isso se tornou um problema para a Cúria Romana, e não é á toa que durante a segunda Idade 

Media é frequente o habito de se confiar ao funcionário público o papel de reconhecer o santo 

e suas relíquias: 

 

De qualquer forma, o sucesso cultural dos lugares de sepultura continuará 

sendo considerado durante toda a Idade Média a mais significativa 

manifestação da excepcionalidade dos santos (GAJANO, 2006, p. 453). 

 

Ademais, segundo Vallejo (2003, p. 32) no começo do século XIII a igreja tomou 

consciência da necessidade de se defender contra as heresias, assim a ―[...] Orden de San 

Francisco recoge, dentro de la ortodoxia, parte de esos mismo ideales de austeridade y 

pobreza. La Orden de Santo Domingo nace para lechar contra la herejía, y desde el comienzo 

uno de sus ideales es el estúdio, que producirá uma rica actividad intelectual, y concretamente 

literária.‖  

Dentro dessa nova religiosidade as mulheres também encontram seu lugar, agora ela 

é uma santidade nova, do sexo feminino, inédita e original: 

 

A variedade da experiência religiosa feminina a partir de século XIII abre 

novos horizontes sobre o complexo fenômeno da santidade medieval. A 

dimensão corporal, por exemplo, adquire uma importância inédita e novas 

características, começando pela instauração de um elo entre alimento, jejum 

e eucaristia (C. W. Bynum) e pela ênfase dada aos aspectos físicos de uma 

união mística que pode chegar até à troca de coração com Cristo (como 

Catarina de Siena) (GAJANO, 2006, p. 458-459). 

 

No trabalho de Andréia C. L. da Silva, intitulado Gênero e descrições corporais na 

hagiografia mediterrânica no século XIII: um estudo comparativo é nos apresentado um 

estudo comparativo entre as obras: Vida de Santo Domingos de Silos, Vida de Santa Oria de 

Gonzalo de Berceo, e Vida I, Vida II, Legenda de Santa Clara de Tomás de Celano, acerca do 

discurso de gênero pregado pela Igreja e seus autores em um ambiente que passava por 

profundas mudanças eclesiásticas como: a mudança da concepção de santidade entre os 

séculos XII e XIII, a constante tentativa de uma construção idealizada sobre o poder papal no 

século XIII, o pensamento misógino eclesiástico ocidental no século XIII. 
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Para Silva (2003) os autores tinham uma preocupação imensa em não expressar 

sexualidade nos corpos das santas, já os santos são retratados com corpos e realçada a sua 

disciplina, seu caráter heroico e sua santidade. Isso aponta para a noção na Idade Media, de 

que o corpo masculino e feminino é expresso pelo grau de perfeição, sendo o masculino o que 

atinge o mais alto grau de perfeição, enquanto que o feminino o mais baixo grau. Com isso, as 

descrições corporais presentes nas hagiografias analisadas nos mostra que o corpo era o lugar 

da manifestação dos frutos da elevação espiritual e de milagres, e no caso das santas, negar o 

corpo, negar os desejos carnais, era parte essencial de sua santidade. 

Gajano (2006, p. 459) aponta para o fato de que a santidade feminina além de 

original e inédita na historia cristã, também era moldada pelas ordens masculinas e 

eclesiásticas que procuravam exercer seu poder sobre elas, pois se era possível a sua 

santificação e união com Deus, era evidente a reedificação de seu papel dentro da Igreja: 

 

Passa-se da desconfiança (em relação a uma Maria de Oignies) à tutela 

permanente (de uma Catarina de Siena) para chegar à discriminação 

sistemática entre manifestações presumidas divinas e manifestações 

presumidas diabólicas (GAJANO, 2006, p. 459). 

 

Assim as histórias, os modelos, e principalmente as mulheres retratadas nas 

hagiografias eram encaradas como ―natural‖, o ideal a ser seguido pelas mulheres; ditado por 

aquele que tinha credibilidade social, credibilidade esta, que se insere em uma sociedade com 

uma grande parcela dos indivíduos que não sabiam ler. 

 

Hagiografia texto escrito 

Os primeiros textos hagiográficos remontam ao século II, e retratam o culto aos 

mártires cristãos, onde sua paixão evocava a do próprio Cristo. Nessa primeira forma de 

literatura hagiográfica são transcritos textos das Atas dos Mártires: transcrições fiéis do 

interrogatório, escrita por oficiais do tribunal ou cristãos presentes. Nesses textos é respeitado 

crucialmente o texto do interrogatório. (VALLEJO, 2003, p. 18). Porém no decorrer dos 

séculos, sucessivamente, a literatura hagiografia passa a ser o relato de testemunhas presentes 

e dignos de credibilidade (III-IV); mais tarde a literatura hagiográfica ganha um rigor 

histórico, ainda que implementando elementos fictícios. Destarte, seu processo é incorporado 

personagens reais e conhecidos ―[...] donde el protagonista o alguno de los personajes son 
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figuras reales (Pedro, Pablo, Clemente, etc.), hallamos uma categoria de novelas de 

imaginación, donde incluso el héroe es uma creación del autor‖(VALLEJO, 2003, p. 19). 

Para o autor, o auge o culto aos santos é um fenômeno complexo de religiosidade 

popular que se expande do solo da Igreja para o povo, mas também segue o caminha inverso. 

Compreendendo a hagiografia como um uma legenda, podemos perceber a junção de historia 

e ficção. O homem medieval tinha uma atração pelo sobrenatural, e é esse ponto em que os 

autores das hagiografias apostam, dando um pouco de mistificação em suas historias: ―[...] 

precisaban revestir com um relato mítico a los personajes que veneraban, así que recurrieron 

[...]. Y cuando más se repetían las situaciones, más se intensificaba lo maravilloso.[...]‖ 

(VALLEJO, 2003, p. 10). 

Para Vallejo (2003, p. 46), a distinção entre um texto histórico e um literário se baseia 

na distinção entre um texto didático e um texto fictício.  Se bem que, toda a produção de texto 

no período medieval tem de certa forma uma finalidade didática; ―[...] La literatura puede 

envolver diversos propósitos, cabe soslayar esa cuestión y centrarse em el polo de lo fictício 

como uno de los elementos que, desde um punto de vista contamporáneo, define la literatura.‖ 

(VALLEJO, 2003, p. 46). 

Quando se coloca em questão a diferenciação entre história e fábula para uma análise 

hagiográfica, temos que tomar cuidado, já que essa diferenciação é moderna, e pode não ser 

compatível com a mentalidade do homem medieval:  

 

Es lícito, y por outro lado inevitable, que leamo aquellos textos com 

categorias astísticas actuales, y al hacerlo descubrimos que la literatura 

medieval continua siendo arte, porque aún estimula em nosotros uma 

experiência estética, pero una muy peculiar que se deriva precisamente de su 

alteridade [...] (VALLEJO, 2003, p. 45). 

 

As letras são de certa forma, uma maneira de guardar a memória e ―[...] esta función 

de la literatura coincide plenamente com la de la historia [...]‖(VALLEJO, 2003, p. 47). As 

vidas de santo não são evidentemente literatura popular, pois são em geral obras de clérigos, 

porém sua composição e sua difusão estão diretamente relacionadas ao popular. 

Entretanto, o texto escrito tinha uma credibilidade muito maior no medievo, pois quem 

sabia escrever e ler, consequentemente era detentor de um poder social; e na maioria dos 
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casos os legendários eram escritos por homens. A Idade Medieval não é um mundo onde se 

mistura natural e sobrenatural, e sim um mundo onde o sobrenatural é cotidiano, é natural: 

 

Em realidade, si em la Edad Media se recibían como verdade los episódios 

hagiográficos más exagerados no es sólo por uma general credulidade 

ilimitada, o por la fe religiosa, sino también porque todo lo escrito era digno 

de crédito, mientras que lo contato de boca em boca no lo era tanto  

(VALLEJO, 2003, p. 47). 

 

Para Vallejo (2003, p. 9) pensar nas leituras que se sucediam durante a Idade Média é 

pensar nas ―legendas‖. Pensar nos leitores dessas ―legendas‖ é pensar nos monges durante 

seus ofícios. Grande parte do povo não sabia ler, assim era papel do clero repassar esses 

relatos, durante predicações ou romarias, e ―[...] el pueblo recibía com gusto estas hazañas de 

los santos, más piedosas que las de los caballeros, pero no menos épica ni maravillosas, nunca 

menos admirables.‖(VALLEJO, 2003, p. 9). 

Desde modo, a hagiografia no medievo, é tanto um texto histórico como um texto 

literário; por retratar tanto aspectos históricos de uma sociedade, quanto aspectos literários 

maravilhosos da imaginação cristã. 

 

A Legenda Áurea em Portugal 

O Legendário é composto e revisto entre os anos 60 e anos 90 do século XX, alcançou 

um êxito extraordinário em sua função, chagando a ser, para Machado (2008), a obra mais 

lida depois da bíblia. Com sua tradução e impressão, a obra se espalhou rapidamente entre os 

leigos, agora como leitores e ouvinte-leitores, com a mesma função reguladora de 

comportamentos. A tradução para o português só ocorreu em 1513, na cidade de Lisboa por 

Hermão de Campos e Roberto Rebelo, porém, segundo Sobral (2002) essa obra já contava 

com uma tradução latina em Portugal, nos inventários de Instituições eclesiásticas e catálogos 

de livrarias particulares, já no século XIV e XV. 

Desde logo, segundo Sobral (2002), a Legenda Áurea alcançou uma enorme difusão 

em Portugal, caindo no conhecimento e no gosto popular. Para Machado, esse Legendário 

―[...] no século XIII, constituiu o projeto vulgarizador, enciclopedista e moralizador das 

ordens mendicantes‖ (MACHADO, 2008, p. 105). 
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No Arquivo Municipal de Santiago de Compostela, também podemos encontrar um 

fragmento da obra em português, que remete a primeira metade do século XV, que revela ser 

uma tradução mais próxima do latim do que a tradução que se encontra em Lisboa. Encontra-

se também na Biblioteca Nacional duas cópia da obra em latim, uma independente da outra, 

uma remete ao fim do século XIII começo do século XIV, e a outra ao fim do século XIV. O 

curioso é que, segundo Machado, a tradução portuguesa que se encontra em Lisboa segue pari 

passu o texto de Voragine, o que vai contra ―[...] à tendência geral das traduções vernáculas, 

que tendem a depurar as narrativas de informações históricas, citações e questionações do 

caractér fictício de certas passagens ou fontes‖ (MACHADO, 2008, p. 104). 

Interessa-nos neste ponto o fato da santidade, além de um fenômeno espiritual, 

teológico, religioso, social, institucional e politico, é também um fenômeno geográfico, seu 

percurso depende diretamente da espacialização da sua crença, pelos outros e através dos 

outros. Portugal estava passando por profundas transformações em sua sociedade, e é nesse 

momento que a Legenda Áurea é utilizada pela Igreja para pregação dos comportamentos que 

ela considera aceitáveis para homens e mulheres. 

 

Conclusões Parciais 

A Idade Media é um amplo território para descobrimos a origem de certos costumes, 

crenças, valores, instituições e muitos outros dos nossos aspectos culturais. Hilário Franco 

Júnior afirma que ―muitos hábitos, conceitos e objetos tão presentes no nosso dia-a-dia, 

inclusive o próprio idioma que falamos, vêm daquela época.‖ (FRANCO JÚNIOR, 2011).  

A hagiografia se enraizou não apenas no homem medieval, mas também na sociedade 

medieval, se tornando seu reflexo. As vidas de santos são a literatura, que a sociedade daquela 

época tinha subsídios para criar; pois o sobrenatural, a santidade, a santidade popular, o 

divino, o milagre, as relíquias, o santo e a santa faziam parte do cotidiano daquele povo, assim 

como a ciência faz parte do cotidiano do homem moderno.  

Embora tenhamos somente resultados parciais, destacamos o caráter pedagógico e 

homilético da obra, a valorização em especial dos santos mártires e das santas virgens e 

mártires. Destacamos, igualmente, que a obra é o resultado de um processo inovador e 

conservador da literatura hagiográfica, e que esse legendário se difundiu cedo em Portugal e, 
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lá alcançou o gosto popular. Ademais, a Legenda Áurea, de certo modo se inseriu no 

imaginário do homem medieval, e até, de forma indireta no imaginário do homem atual. 
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POR UM NOVO CONCEITO DE MULHER: A PARÓDIA ANTIMISÓGINA NA 

OBRA DE MARINA COLASANTI 

 

                                                                      Kelio Junior Santana BORGES 
Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo: A Antiguidade e a Idade Média foram momentos históricos marcantes para a cultura 

ocidental. Notoriamente patriarcal, o pensamento difundindo por essas duas épocas muito se 

manifestou contra a figura da mulher, ele foi responsável por inúmeros conceitos misóginos 

que denegriam a aura feminina a partir de um conjunto de topoi tão poderosos cujas marcas 

podem ser facilmente percebidas em vários campos da nossa sociedade. Destituídas de voz, as 

mulheres dessas épocas pouco puderam agir contra tal realidade preconceituosa e marginal a 

que estavam sujeitas, mas a Modernidade lhes concedeu um espaço maior de atuação, e elas 

puderam promover um processo de desconstrução dessa ideologia masculina. Marina 

Colasanti constrói uma posição contrária àquela pregada pela tradição, a autora estabelece 

uma intertextualidade com vários pontos do pensamento misógino e, a partir da forma 

estrutural paródica, realiza um movimento que busca subverter tais concepções. Neste 

trabalho, buscamos analisar topoi típicos da tradição misógina que são desconstruídos por 

textos paródicos criados por Marina Colasanti. Tentaremos mostrar como a paródia pode ser 

entendida como uma forma estrutural com caráter político e ideológico, um arauto do que se 

poderia chamar de novo conceito de mulher, uma diferente conceituação de feminilidade que 

se distancia daquela visão preconceituosamente naturalizada pela tradição dominada por uma 

visão masculina. 

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média; Mulher; Paródia.  

 

Introdução 

 

Marina Colasanti há muito se consagrou como uma das mais importantes vozes da 

literatura nacional. O trabalho com a linguagem – buscando nela os limites da síntese e da 

semântica −, a percepção do singelo e do quase invisível, a simbiose dos gêneros, a variedade 

de estilos e a abordagem pluricultural talvez sejam os aspectos de maior ênfase na escrita 

dessa artista. Lançando mão desses recursos, ela faz uma sondagem que abrange uma gama de 

temas e de princípios da complexa existência humana. Colasanti trafega entre os mais 

variados gêneros literários, promovendo as amplas e diferentes abordagens da realidade do 

homem. Ela explora a essência do ser humano, mas se destaca  ainda mais aquela vertente de 

sua produção voltada principalmente para o universo feminino. 

A mulher, sua cosmovisão, sua sina, seus infortúnios e suas conquistas históricas 

formam um dos vieses mais ricos nos textos dessa escritora nascida em Asmara, Etiópia. 

Talvez derive disso − do fato de vir de longe − a sua inconfundível forma de escrever e de ver 
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o mundo. Marina trouxe consigo um olhar ―alheio‖, uma visão estrangeira e uma bagagem 

cultural também diferenciada. Falando sobre a mulher ou sobre qualquer outro assunto, é 

comum que as palavras dessa escritora apontem para o além, para uma realidade outra que 

escapa à sensibilidade ou à reflexão costumeiras, em especial, aquelas ligadas ao mundo 

feminino. Frequentemente suas palavras promovem uma contestação ou uma desconstrução 

de ideias ou ideologias de fundamentação misógina.  

A intertextualidade é um dos traços mais marcantes de seus trabalhos, Marina dialoga 

com textos, com comportamentos, com fatos e com gêneros variados. No entanto, para 

engendrar esse caráter desconstrutivo de seu discurso literário, ela se vale de uma 

intertextualidade ainda mais específica, de um recurso cuja principal função é justamente 

promover um processo de desestabilização, de desconstrução do já existente, trata-se da 

paródia.  

A estrutura parodística pode ser facilmente detectada nos textos de Marina Colasanti, 

ela mesma deixa explícita sua afinidade com tal forma. Num artigo sobre a autora, Frederico 

Doca Helou de Andrade transcreve parte de uma entrevista em que, quando é perguntado a ela 

porque a paródia e a ironia tinham lhe atraído tanto durante a escrita de Contos de amor 

rasgado, ela assim se manifesta: 

 

É... me atrai em tudo. É... me atrai, também, na poesia. Me atrai na escritura 

de contos. A minha paródia não é exatamente uma paródia, ela está sempre a 

meio caminho entre a paródia e a paráfrase. Eu estou retomando um texto e 

dando outra função a ele...uma outra...(...) (ANDRADE, 2010, p. 510). 

 

  Como é exposto pelas palavras da autora, a intertextualidade parodística é um recurso 

que muito lhe atrai. Mas, além da paródia que se processa pela retomada de um texto, 

acreditamos haver outra possível e ainda mais sofisticada a permear os escritos de Marina 

Colasanti. Seria uma paródia ideológica, ou seja, mais do que a desestrutura de um enredo ou 

de uma concepção por ele exposta, a artista elabora um movimento de desconstrução de um 

discurso cultural patriarcal, marcado pela ideologia misógina. É esse o prisma de sua obra que 

objetivamos estudar nesta pesquisa, uma vertente em que o contexto a ser questionado ou 

desestabilizado seja uma ideologia, uma memória cultural fixada pelo imaginário social 

contra a figura da mulher.  
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Tendo como base dois textos da autora – ―Eu sou uma mulher‖ e ―De muito 

procurar‖
106

 −, pertencentes a gêneros e obras diferentes, almejamos analisar como o discurso 

literário da autora se contrapõem explicitamente a dois dos principais topoi propagados pela 

cultura machista e misógina da cultura ocidental. Buscamos evidenciar que essa postura e os 

recursos estilísticos usados por Marina Colasanti são traços daquilo que Linda Hutcheon 

classifica de arte pós-moderna
107

. Mais do que isso, esses elementos se fazem como pilares 

para um projeto de nova conceituação da essência feminina atual, uma destoa daquela litania 

limitada e rasteira propagada pelo passado.     

 

Paródia, modernidade e a voz feminina 

  

Como o escopo deste trabalho é estudar um recurso literário, faz-se necessária uma 

discussão, ainda que rápida, acerca de tal modo textual que, neste caso, seria a paródia – 

realidade já antiga no campo da literatura universal
108

, mas que, na modernidade
109

, assumiu 

um papel de grande importância, o que justifica seu intenso uso no campo artístico, em 

especial, no da literatura. 

Num trabalho intitulado ―A estratégia da forma‖, Laurent Jenny tem como objeto de 

estudo o conceito de intertextualidade e as diferentes estruturas e recursos usados para 

promovê-la. De acordo com ele, o princípio intertextual não se resume apenas ao que é 

produzido pela Literatura, gerada pela interreferência textual, mas a própria concepção da arte 

literária encontra-se sob a poderosa égide dessa palavra, já que, para o pesquisador, ―(f)ora da 

intertextualidade, a obra literária seria muito simplesmente incompreensível, tal como a 

palavra duma língua ainda desconhecida (JENNY, 1979, p. 05). 

Partindo desse pressuposto, percebemos quão ampla é a abrangência e a importância 

da intertextualidade para a arte literária.  E, se o que propomos aqui é um estudo da paródia, é 

                                                           
106

 Os textos analisados pertencem respectivamente às seguintes obras da autora: Rota de Colisão (1993) e Do 

seu coração partido. 
107

 Apesar de sabermos quão contraditórios e questionados são os conceitos de ―Pós-Moderno e Pós-

Modernidade‖, os usaremos aqui já que fazem parte da terminologia usada pelos pesquisadores aqui estudados. 
108

 Em seu estudo intitulado Paródia, paráfrase e cia., Affonso Romano de Sant‘Anna defende já haver uma 

discussão sobre o gênero em  Poética, de Aristóteles.  
109

 Considerando a complexidade do conceito e de sua abrangência, optamos por manter aqui o sentido restrito 

de Modernidade que é exposto por  Affonso Romano de Sant‘Anna no estudo acima já citado. 
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preciso que estejamos cônscios, então, de que ―se a paródia é sempre intertextual, a 

intertextualidade não se reduz à paródia‖ (JENNY, 1979, p. 11). 

A estrutura parodística é somente um dos meios utilizados pelos escritores para 

estabelecer uma realidade intertextual, ela é apenas uma das possibilidades – talvez a mais 

agressiva − de se engendrar intertextualidade que, para Jenny, jamais deve ser entendida 

como ingênua ou gratuita já que: 

 

(...) a intertextualidade nunca é anódina. Seja qual for seu suporte ideológico 

confesso, o uso intertextual dos discursos corresponde sempre a uma 

vocação crítica, lúdica e exploradora. O que faz dele um instrumento de 

palavra privilegiado das épocas de desagregação e de renascimento culturais 

(JENNY, 1979, p. 49). 

 

Se a intertextualidade não está restrita à literatura, mas é um fenômeno inerente ao 

campo da arte literária, é preciso dizer que a sua vertente parodística, porém, talvez tenda a 

possuir um caráter sazonal, marcando principalmente os períodos mais intensos ―de 

desagregação e de renascimento culturais‖ como foi o século XX e como ainda se faz este 

início de século XXI.  

 Mais do que uma estrutura textual, a paródia pode ser interpretada também como um 

recurso ideológico, um gênero que funciona como o arauto de novos ares nos mais diferentes 

ramos do conhecimento e, principalmente, da arte. Sendo palco de grandes revoluções e de 

desestabilizações nos mais variados campos artísticos, a modernidade fez da forma 

parodística sua porta voz oficial, realidade tão marcante a ponto de Affonso Romano de 

Sant‘Anna assim se manifestar sobre essa relação: 

  

A rigor, existe uma consonância entre paródia e modernidade. Desde que se 

iniciaram os movimentos renovadores da arte ocidental na segunda metade 

do séc. 19, e especialmente com os movimentos mais radicais de séc. 20, 

como o Futurismo (1909) e o Dadaísmo (1916), tem-se observado que a 

paródia é um efeito sintomático de algo que ocorre com a arte de nosso 

tempo (SANT‘ANNA, 1998, p. 7). 

 

 Em um pequeno, mas muito esclarecedor estudo sobre formas intertextuais chamado 

Paródia, paráfrase e cia. (1979), Affonso Romano faz uma análise diferencial bastante 

sucinta entre os principais tipos de inter e intratextualidade. Trabalho este, de certa forma, 

parecido com o de Linda Hutcheon que, em Uma teoria da paródia (1989), ao discutir os 
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traços fundamentais do gênero, também estabelece sua diferença em relação aos outros 

gêneros. 

 Em ambos os estudos, dentre as características fundamentais da paródia, está um 

quesito que a distancia dos outros processos intertextuais, tornando-a secular. Trata-se de seu 

caráter inovador, original e, por que não dizer, criador. Ainda que a estrutura paródica parta 

de uma realidade própria do ―outro‖, ou seja, ainda que ela promova um retorno a algo já 

existente – seja uma voz, um pensamento, um comportamento ou um traço específico −, ela 

sempre se fará nova já que se oporá a tal referente ou promoverá a reelaboração dele, sendo 

assim, ―(a) paródia é, noutra formulação, repetição com distância crítica, que marca a 

diferença em vez da semelhança‖ (HUTCHEON, 1989, p. 17). 

 Vemos nessa ―distância crítica‖ a extensão do significado da paródia como 

manifestação ideológica, como uma forma de questionamento, sendo assim, esse 

distanciamento se dá como exercício intelectual, resultado de novos posicionamentos 

filosóficos. Na referência ao outro, encontra-se o princípio crítico de questionamento, de 

contestação do passado, uma busca de novos horizontes − um dos mais importantes 

ensinamentos e contribuições da arte moderna e pós-moderna.  

 

Os artistas modernos parecem ter reconhecido que a mudança implica 

continuidade e oferecem-nos um modelo para o processo de transferência e 

reorganização desse passado. As suas formas paródicas, cheias de 

duplicidades, jogam com as tensões criadas pela consciência histórica 

(HUTCHEON, 1989, p. 15). 

 

 Diante da relevância e do significado desse gênero opositor para a arte moderna e 

contemporânea, fazem-se verdadeiras as palavras de Hutcheon, segundo as quais ―(a) paródia 

precisa de quem a defenda‖ já que, conforme é explicado, ela ―tem sido designada de 

parasitária e derivativa‖ (HUTCHEON, 1989, p. 14). É contra visões e concepções rasteiras 

como estas que Linda Hutcheon desenvolve seu rico e importante estudo sobre o tema. Além 

dos conceitos citados, a autora se opõe a um outro também equivocado, mas facilmente 

relacionados ao gênero. É comum encontrar as ideias de ―humor e deboche‖ ligados a essa 

vertente intertextual; tende-se a crer que a desconstrução irônica engendrada pelo universo 

paródico ocorra por um viés notoriamente gerador do riso, da galhofa. Tal interpretação 

errônea acontece pelo fato de haver uma confusão entre a paródia e duas outras formas 
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intertextuais: a farsa e o burlesco – ambas também possuem como ferramenta de crítica a 

ironia, mas a exploram de modo diferenciado. ― Tanto o burlesco como a farsa envolvem 

necessariamente o ridículo; a paródia não. Esta diferença no ethos requerido é certamente uma 

das coisas que distingue estas formas, pelo menos segundo o que arte moderna ensina‖ 

(HUTCHEON, 1989, p. 58). É sobre esse ponto que, em nossa opinião, Uma teoria da 

paródia se torna de suma importância para os estudos relacionados ao assunto. Mais do que 

―defender‖ o discurso parodístico, a obra consegue estipular as suas características e seus 

traços fundamentais, negando concepções e conceitos promotores de visões e interpretações 

superficiais ligadas a ele.  

Um outro fator de relevância sobre as discussões relativas à paródia é o papel do leitor. 

Tanto para Sant‘Anna quanto para Hutcheon, trata-se de uma exigência inerente ao gênero um 

tipo de leitor determinado, aquele de quem será cobrada uma memória específica bastante 

aguçada. Isso porque ―(é) preciso um repertório ou memória cultural e literária para 

decodificar os textos superpostos (...). Como obras metalinguísticas, usando a inter e a 

intratextualidade, descrevem um discurso fechado ou, então, restrito ao entendimento dos 

especialistas‖ (SANT‘ANNA, 1998, p. 26).  

Marina Colasanti é dessas escritoras que, em seus textos, produz os mais variados 

tipos de inter e intratextualidade. Suas dezenas de obras formam um mosaico imenso de 

perspectivas, conceitos e traços culturais filtrados por sua singularíssima subjetividade de 

mulher, de artista e de ―membro da grande família humana‖
110

. Dos palácios medievais às 

tradições chinesas ortodoxas, o texto dessa autora – numa metáfora adequada à sua escrita − 

vai construindo uma ampla colcha de retalhos, resultado que faz do leitor seu ―parceiro‖, 

nesse jogo artístico. Está no leitor a responsabilidade de dar ao texto sua amplitude, é preciso 

que jogue conforme essa condição previamente estabelecida. Se a obra dessa autora é essa 

colcha, cabe ao leitor ser a linha que cose todos os planos envolvidos.   

Escrevendo desde 1968, Marina Colasanti se insere na lista de escritores cuja obra 

abarca traços do que vem sendo chamado de Moderno ou Pós-Moderno. Fazendo parte desse 

contexto de revoluções e de transformações no campo das artes, ela lança mão da paródia em 
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 Com essa expressão, durante uma entrevista concedida ao programa ―Itajubá em Foco‖, programa de 

televisão que foi ao ar em 5 de junho de 2007, a autora refere-se a seu papel social, a sua consciência de 

atividade social. 



 

 
 

 617 

suas criações ficcionais para promover essa desestabilização das convenções e parâmetros 

tradicionais ligados a ideais de arte e de feminilidade. 

Na obra dessa escritora, a paródia pode ser abordada de diversas formas. Os textos de 

Marina estabelecem conexões com narrativas da Bíblia, com outros textos literários, com 

mitos e, principalmente, com realidades ideológicas de muitas culturas. Ligado a esta última 

vertente está o filão que é o norte deste trabalho: a crítica ao discurso misógino próprio da 

cultura ocidental. 

Marina explora o universo da mulher. Em muitos escritos dessa autora, ocorre mais do 

que a referência ao cotidiano e mais do que a abordagem da figura feminina. Talvez possamos 

falar que os anos de jornalista e de colunista lhe proporcionaram um estilo ímpar. Ainda que 

literários, seus textos são marcados por traços notoriamente jornalísticos. Principalmente em 

suas crônicas, o princípio informativo e engajado pode ser facilmente percebido, 

principalmente quando a abordagem se volta para os traços culturais ligados à mulher. É nessa 

vertente que a paródia é usada como um instrumento na desconstrução de ideais e 

preconceitos machistas e misóginos que, há muito, se cristalizaram no seio social. O discurso 

machista é retomado e, nessa intertextualidade parodística, Marina Colasanti não retoma 

exatamente textos, mas as ideologias, as concepções rasteiras e os conceitos derrogatórios da 

imagem feminina, buscando contestá-los.  

Muitas dessas realidades discursivas antifeministas foram amplamente divulgadas e 

propagadas durante a Idade Média pelos Padres e Santos da igreja católica. No entanto as 

fontes de tal comportamento remontam à Idade Clássica, tendo como pilares bem estruturados 

os pensamentos de Platão e, principalmente, de Aristóteles. 

A seguir, analisaremos dois textos de Marina Colasanti, perscrutando neles como se 

processa a paródia e contra que conceitos nevrálgicos do antifeminismo eles se contrapõem. 

Antes disso, resta dizer que muitos outros textos poderiam ser analisados e várias outras 

perspectivas temáticas relacionadas aos topoi da concepção misógina poderiam ser 

explorados. Mas a extensão do trabalho não o permite, por isso é mister enfatizar o caráter 

metonímico desse estudo e evidenciar a relevância dele na promoção de mais uma rica leitura 

da obra dessa escritora. 
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A paródia: eis que surge uma voz feminina 

   Ainda nas discussões relativas ao conceito de paródia, Linda Hutcheon faz a seguinte 

afirmação: ―Por vezes, de facto, são as convenções tanto como as obras individuais, que são 

parodiadas‖ (HUTCHEON, 1989, p. 25, grifo nosso). Entendendo o discurso misógino como 

uma ―convenção‖
111

, exploraremos aqui como ele é, em Marina Colasanti, retomado e 

parodiado. A escrita de Colasanti é um campo de discussões em que duas forças se opõem: o 

passado e o presente. É muito comum, em suas narrativas contísticas, a ambientação medial, 

ou algo que, pelo menos, sugira uma ambientação mais simples ou antiga. É nesse espaço 

marcado pelos valores do passado que se promove a instauração do seu discurso intertextual 

de caráter paródico. Usando um princípio de ironia, a escritora desestrutura essa coerência da 

moral passadista, inserindo nesse contexto novos valores, novos princípios e novos 

comportamentos que buscam se opor a construções sociais já superadas.      

A misoginia é um tema complexo, sua existência se dá na sociedade sem se saber 

muito sobre sua origem ou causas, observa-se apenas sua propagação e manutenção no 

decorrer dos séculos. Em seu estudo sobre esse tema, intitulado Misoginia medieval, R. 

Howard Bloch faz uma análise densa e bastante consciente do movimento antifeminista 

durante a Idade Média – um dos momentos mais críticos e intensos em que se promoveu a 

derrocada da imagem feminina. Bloch explora as principais fontes e os lugares comuns que 

sustentaram a fundamentação da misoginia naquele período histórico. No entanto, mesmo 

encontrando nos Padres e Santos da igreja os principais algozes da realidade própria da 

mulher, o pesquisador tem consciência de que eles atuam apenas na manutenção de um 

discurso cuja origem é impossível definir, já que   

 
(n)inguém admite o antifeminismo. Ninguém diz: ―sou misógino‖. Ao 

contrário, a tendência é, como os Padres, citar o que disseram sobre as 

mulheres (Paulo em especial). Ou, como em exemplos medievais, citar as 

autoridades sacras, cuja própria fonte, o mais frequentemente, é o ausente (e 

possivelmente inexistente) Teofrasto com o qual começamos – e cujo 

próprio locus citacional vai ser encontrado em Jerônimo (BLOCH, 1995, p. 

64-65). 
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 A palavra convenção é tomada aqui com o sentido de princípio ou costume que é admitido ou convencionado.  
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Baseando-se nas palavras de Christine de Pisan, Bloch explica que a concepção 

misógina é uma realidade a marcar as mais variadas formas de literatura, sejam elas religiosas 

ou científicas, intelectuais ou populares. 

 

Remontando ao Velho Testamento e à Grécia Antiga e estendendo-se através 

das tradições clássicas helênica, judaica e romana até o século XV, ela 

domina os escritos, cartas e sermões eclesiásticos, os tratados teológicos e as 

discussões e compilações da lei canônica; os trabalhos científicos, como 

parte do conhecimento biológico, ginecológico e médico; o folclore e a 

filosofia (BLOCH, 1995, p.15). 

 

É fundamentado em uma gama de diferentes discursos, mas priorizando a literatura 

religiosa medieval, que o estudioso, em seu livro, elenca os principais topoi misóginos. Estes, 

por sua vez, eram conceitos sobre traços negativos relacionados ao universo da mulher que, 

por sofisticados recursos do pensamento e do discurso misógino, tornavam-se aspectos 

naturalizados relativos à constituição da ―fêmea‖.  

Em suas crônicas e ensaios, Marina Colasanti usa sua voz de indivíduo feminino para 

negar algumas dessas construções ideológicas negativas usadas contra o universo feminino. 

No entanto, negação mais intensa é aquela elaborada por sua voz fictícia, seja na posição de 

narrador ou de eu lírico. Em poemas ou contos, os aspectos da feminilidade assumem novos 

sentidos e valores, opõem-se àquela visão ―negativa‖ do passado.     

O poema chamado ―Eu sou uma mulher‖, de Rota de colisão é um exemplo 

interessante desse recurso. Ao lê-lo, talvez não fique óbvia, para a maioria dos leitores, sua 

carga de desconstrução conceitual, contudo entendemos nele uma clara manifestação paródica 

antimisógina. Leiamos o texto. 

 

Eu sou uma mulher 

que sempre achou bonito 

menstruar. 

 

Os homens vertem sangue 

por doença 

sangria 

ou por punhal cravado, 

rubra urgência 

a estancar 

trancar 

no escuro emaranhado 

das artérias. 

 

Em nós 

o sangue aflora 

como fonte 

no côncavo do corpo 

olho-d'água escarlate 

encharcado cetim 

que escorre 

em fio. 

 

Nosso sangue se dá 

                               de mão beijada 

se entrega ao tempo 
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como chuva ou vento. 

 

O sangue masculino 

tinge as armas e 

o mar 

empapa o chão 

dos campos de batalha 

respinga nas bandeiras 

mancha a história. 

 

O nosso vai colhido 

em brancos panos 

escorre sobre as coxas 

benze o leito 

manso sangrar sem grito 

que anuncia 

a ciranda da fêmea. 

 

Eu sou uma mulher 

que sempre achou bonito 

menstruar. 

Pois há um sangue 

que corre para a Morte. 

E o nosso 

que se entrega para a Lua  

(COLASANTI, 1993, p. 24)  
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Ao cantar a essência sublime do mênstruo e a importância dele para o ciclo de vida e 

de identidade da fêmea, Marina Colasanti constrói uma realidade discursiva que se contrapõe  

diretamente a um topos característico do discurso misógino. Remonta a Aristóteles as 

principais críticas voltadas contra a menstruação, vendo nela uma comprovação da 

inferioridade da mulher. Percebe-se que a fundamentação desse discurso femifóbico encontra-

se, neste ponto, centrada numa constituição fisiológica da mulher, que é definida como 

inferior à do homem. Mesmo de origem puramente física, esse constituinte feminino foi usado 

contra a mulher a ponto de lhe render uma imagem maculada também no âmbito social.  

―Assim, a condição de impureza da menstruação indicava a sujidade feminina, refletida não 

só no terreno da fisiologia, mas também no campo moral e religioso‖ (FONSECA, 2013, p. 

77). 

 Pesquisador também dos movimentos antifeministas, Pedro Carlos Louzada Fonseca, 

em mais de estudo, aborda essa crítica femifóbica aristotélica e a influência dela sobre os 

discursos medievais. Ele explica que o mênstruo era visto pelo filósofo estagirita como uma 

forma de ―sêmen em condição impura, faltando-lhe um único constituinte – o princípio da 

alma‖ (FONSECA, 2012, p. 165). Sem uma metodologia científica que pudesse explicar, 

mesmo que de forma parcimoniosa, o funcionamento desse corpo classificado como 

―estranho‖, a imaginação e a superstição da época se encarregaram de caracterizar e definir o 

significado da menstruação conforme era conveniente para o período, levando muitos a 

acreditar que  

 
(e)sse aspecto fisiológico da mulher reprimia o seu completo 

desenvolvimento humano, tornando-a incapaz de igualar-se ao homem 

porque, diferente dele, o seu sistema corporal dava mostras da sua mais 

anômala inoperância: ter de se manter limpando periodicamente de uma 

espécie de água residual suja (FONSECA, 2013, p. 77).    

      

   No poema de Marina, porém, o que ocorre é a poetização dessa característica por tanto 

tempo considerada inferior, negativa e punitiva. A poeta enobrece cada aspecto  relacionado 

ao antigo fardo ―escarlate‖, conferindo-lhe valores e significados novos, se distanciando do 

tão repetitivo discurso misógino tradicional. Sua paródia se faz opositiva em três sentidos 

diferentes e neles é engendrado um movimento de ruptura, de diferenciação criativa.  
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 O título do texto aponta para a primeira das oposições parodísticas engendradas; ao 

intitulá-lo de ―Eu sou uma mulher‖, Colasanti concede à figura feminina a identidade de 

sujeito portador de voz, talvez para evidenciar que, mais importante do que o assunto do 

texto, é o seu emissor, ou melhor, sua emissora. Ao contrário da voz masculina − que falava 

sobre a mulher e sobre as feminilidades dela −, temos a voz feminina fazendo-se ouvir, 

expressando-se sobe algo tão pouco comum, mas agora possível: ela fala sobre si. Essa fala, 

por si só, já é um elemento desestabilizador, isso porque, estando privada de falar, a mulher 

foi definida pela linguagem masculina e, nas palavras de Magali Mendes de Menezes, o 

homem ―por meio de sua linguagem domina o que é estranho, dando-lhe um sentido 

(MENEZES, 2002, p.15). A mulher constituiu, desde o início algo estranho, já que ―(o) 

feminino é o outro, completamente outro‖, como explica Menezes.  Definidas e dominadas 

pela linguagem masculina, as mulheres ascendem a um novo plano  quando partem em busca 

de sua autodefinição e ―buscam desconstruir as diferentes representações femininas que foram 

construídas ao longo da história do saber‖ ( MENEZES, 2002, p. 15). 

 O segundo ponto secular de oposição desconstrutiva possibilitado nessa referência ao 

tema da menstruação é mesmo a subversão da memória simplista e redutora sobre o assunto. 

Percebe-se claramente o projeto de ―desconstrução das representações femininas‖ do passado, 

as imagens construídas por Colasanti colocam-nos diante de um traço fisiológico novo, não 

aquele tantas vezes subjugado pelo preconceito. Os termos e metáforas concedem ao tema 

uma aura superior, trata-se de um resgate, tira-se da escuridão da Idade Média, ascendendo 

para a luz dos Tempos Modernos.   

 A terceira possibilidade de desconstrução presente no texto é também determinada 

pela voz lírica. Ao dizer ―Eu sou uma mulher/ que sempre achou bonito/ menstruar‖, o eu 

lírico se individualiza, não se manifesta de forma coletiva como o representante de um coro 

feminino. Tal atitude vai de encontro ao que sempre foi determinado pela ideologia 

antifeminista que promovia a caracterização da mulher de modo geral, sempre naturalizando e 

generalizando qualquer traço dela. No texto, a figura do ―eu‖ é bem individualizada, duas 

estruturas linguísticas contribuem de maneira determinante para isso. A primeira delas é 

―uma‖− presente em ―eu sou uma mulher‖−, esse pronome indefinido sugere uma distinção 

daquela que o enuncia em relação as outras mulheres, sugerindo que seu ponto de vista não 

necessariamente é compartilhado pelas demais, mulheres que podem não pensar ou agir de 
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modo semelhante. O mesmo processo de individualização é gerado por ―que sempre achou 

bonito/ menstruar‖, com essa oração subordinada restritiva a voz se faz ainda mais singular 

tornando-se um sujeito que fala por si e detém uma opinião bastante particular. Em momento 

algum, a defesa dessa opinião se estende às demais mulheres.  

 Se, como explica Bloch, a misoginia se manifesta em um ato de fala que fixa 

generalizações, colocando ―mulher‖ ou ―mulheres‖ como sujeito de uma frase e relacionando 

a este sujeito coletivo um predicado negativo e naturalizado, é preciso definir qual seria o ato 

de fala oposto, aquele que seria a paródia da gramática misógina. E, como explica o 

pesquisador,  

 

(i)sso significa que o contrário da misoginia não é nem uma generalização 

negativa equivalente sobre os homens ( ...) nem amar todas as mulheres (...), 

mas algo da ordem de se perceber as mulheres como indivíduos , ou evitar 

afirmações gerais tais como ―a Mulher é...‖ ou ―as mulheres são ...‖ 

(BLOCH, 1995, p. 13). 

 

 Além do topos da menstruação, outro de grande representatividade para a litania 

misógina medieval é aquele ligado às molestiae  nuptiarum. Considerando todos os defeitos 

femininos, principalmente aqueles ligados à tagarelice e à mentira, cria-se esse movimento  

antimatrimonial que pretende privar o homem da vida conjugal, já que a mulher é sempre 

confusão.  

Não há assim, de acordo com Jehan Le Fèvre, nenhum momento em que a mulher não 

atrapalhe a visão e não distorça e destrua os sentidos, pois a sofisticação sedutora do feminino 

é tida como sinônimo da própria ilusão. A mulher é por definição sofisticada (torpe, ilusória), 

e situada como aquilo que existe em separado da razão (BLOCH, 1995, p. 69).  

 Relacionada a conceitos como ―carne‖, ―sedução‖, ―pecado‖ e ―mentira‖, a figura 

feminina corresponde a uma fonte de tentação contra a boa conduta masculina. Por isso, evitar 

a mulher é também evitar problemas. Esse pensamento, apesar de tão caro à ideologia cristã− 

que o manifesta no mito da criação personificado na figura de Eva −, encontra-se presente 

também no cerne do pensamento antigo grego, corporificado pela figura mitológica de 

Pandora. Ambas aparecem como corruptoras do homem; a partir de seus comportamentos 

inadequados, elas se tornam responsáveis pelas desgraças do mundo e fazem do indivíduo 

masculino seu cúmplice. 
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 Em um livro chamado, Do seu coração partido, há um conto intitulado ―De muito 

procurar‖. Nessa narrativa, Marina se contrapõe às duas realidades intertextuais há pouco 

citadas Eva e Pandora – uma religiosa e a outra mítica. A influência negativa da fêmea é 

substituída por um revigoramento da existência, como ficará claro, em vez da queda, Marina 

faz da mulher a responsável pela ascensão.   

 O enredo do conto é simples. Num lugar indeterminado, um homem tem sua vida 

resumida ao ato de procurar por coisas perdidas pelos outros. Tudo perdido lhe interessa, ele 

faz de sua pequena morada um depósito de pertences alheios. Depois que todos descobrem 

sua mania, passam a procurá-lo, buscando reaver seus pertences. Vários são os que batem à 

sua porta e que conseguem obter de volta aquilo que antes tinham perdido. Até o dia em que 

uma mulher o procura, pedindo para ele ajudá-la a encontrar algo que se perdera, trata-se de 

algo diferenciado: ela havia perdido o juízo. O homem, acostumado a sempre andar de cabeça 

baixa, acompanhado da mulher, sai em busca do que foi perdido por ela.  Sem olhá-la, ele se 

guia pelo som de seus passos e graças à presença e à companhia dela, o homem tem acesso a 

uma nova visão do mundo, ele deixa de se importar apenas com o mundo das coisas perdidas 

pelos outros. No término, quando o esperado é que se encontre o ―juízo‖ perdido pela mulher, 

o homem acaba perdendo também o ―juízo‖ que é seu, numa completa e satisfeita entrega ao 

diferente. Essa relação entre o homem e a mulher parece retomar o relacionamento edênico 

entre Adão e Eva, mas, em vez da influência negativa oriunda da parte feminina, o que 

acontece é uma mudança positiva em que o homem passa a ter um novo prisma em 

decorrência de seu convívio com a companheira.  

 Ao apresentar a personagem masculina, o narrador assim a descreve: ―Era um homem 

à procura. À procura de tudo o que os outros deixassem cair inadvertidamente, uma moeda, 

uma conta de colar, um botão de madre pérola, uma chave, a fivela de um sapato, um brinco 

frouxo, um anel largo demais‖ (COLASANTI, 2009, p. 21).  Esse procurar o alheio pode nos 

remeter à consciência masculina que tende a reproduzir o discurso misógino, mantendo esse 

posicionamento unilateral e fundamentado numa concepção já antiquada, o que justifica a 

postura da personagem sempre de cabeça baixa, voltada para o passado. Em oposição, 

encontra-se a mulher e seu juízo perdido, referência irônica à sua tradicional postura que vai 

na contramão da moral social e dos princípios religiosos. 
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 Ao contrário das personagens acima citadas, a do conto de Marina Colasanti 

desempenha uma influência positiva sobre o homem. O término do texto aponta para a nova 

situação experienciada por ele que, agora, não mais de cabeça baixa, consegue perceber uma 

realidade outra, diferente daquela de antes.    

 

Achei! Exclamou afinal. E a mulher sobressaltou-se. Achei! Repetiu ele 

triunfante. Mas não era o que haviam combinado procurar. Na grama, 

colhida agora entre dois dedos, o homem havia encontrado a primeira violeta 

da primavera. E quando levantou a cabeça e endireitou o corpo para oferecê-

la a ela, o homem soube que ele também acabava de perder o juízo 

(COLASANTI, 2009, p. 25).    

       

 No decorrer do conto, são descritos os comportamentos de ambas as personagens. A 

mulher, que é destituída de juízo, mantém uma relação com o mundo marcada por uma 

sensibilidade que aos poucos vai sendo assimilada pelo homem, este que no fim também 

perde o juízo. A nova condição do homem é a paródia em ação. É uma oposição à memória 

histórica misógina, já que a ação da mulher sobre ele − em vez de queda, de castigo, de 

pecado −, rende-lhe a ascensão, como fica evidente no trecho ―E quando levantou a cabeça e 

endireitou o corpo (...)‖. A nova postura é indicativa de uma nova intensidade de vida, de um 

outro existir, mais complexo em experiências e em novos horizontes. 

 A nova condição é uma das marcas da paródia e, guardando as devidas proporções, 

podemos dizer que a paródia seja uma forma discursiva que muito lembra as características 

culturalmente relacionadas à feminilidade. Se a paródia é a voz do outro, se ela é o gênero 

derivado do original, se sua manifestação é opositiva, podemos, então, concluir que a paródia 

é uma forma textual com traços femininos. Com base nesse raciocínio, é possível dizer que, 

em Marina Colasanti a abordagem do universo feminino se faz pela paródia porque só uma 

mulher pode entender a outra, só uma forma comum é capaz de reconhecer o que lhe é 

semelhante. Para fazer ainda mais concreta essa afirmação, faz-se mister citar as palavras de 

Afonso Romano de Sant‘Anna segundo as quais ―(n)a paródia busca-se a fala recalcada do 

outro‖(SANT‘ANNA,1998, p. 29, grifo do autor).  

A fala recalcada sempre foi a da mulher, seu discurso é aquele das sombras. A paródia 

dá à imagem feminina um espaço de atuação ativo, possibilitando a ela uma campo de atuação 

social dentro do qual ela age em dois movimentos distintos e simultâneos. Enquanto ―fala‖ 
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desconstrói aquilo que sobre ela foi falado. Essa oposição sempre é criadora e destrutiva ao 

mesmo tempo. 

  

 

Considerações finais 

 

 Os traços do discurso misógino se fazem presentes em inúmeras manifestações  

sociais, sejam elas religiosas, políticas ou artísticas. A principal marca desse discurso é o seu 

caráter impositivo, sua manutenção no decorrer do tempo; para isso contribuiu e ainda 

contribui a intertextualidade. O que Block estuda na Idade Média é, em muitos pontos, uma 

paráfrase da Antiguidade Clássica assim como os pensamentos antifeministas de hoje são uma 

consequência, uma paráfrase desses dois períodos históricos anteriores. Como explica 

Sant‘anna, ―Falar de paráfrase é falar de intertextualidade das semelhanças‖ (SANT‘ANNA, 

1998, p. 28, grifo do autor).  

 Contra essa continuidade tirana, se faz tendencioso o uso da paródia, seja contra a 

misoginia ou contra qualquer outra manifestação impositiva e unilateral. No nosso tempo 

contemporâneo, ―(...) a maturidade de um discurso se revela quando o autor, atingindo a 

paródia, liberta-se do código e do sistema, estabelecendo novos padrões de relação das 

unidades‖ (SANT‘ANNA,1998, p. 28), é  assim que vemos os escritos de marina Colasanti.  

 Em muitos pontos o seu texto promove a intertextualidade e esta tem seus objetivos 

bem delimitados, de acordo com Jenny: ―A intertextualidade é pois máquina perturbadora. 

Trata-se de não deixar o sentido em sossego – de evitar o triunfo do ‗clichê‘ por um trabalho 

de transformação‖ (JENNY, 1979, p. 45, grifo do autor). No entanto acreditamos que  seja no 

que diz respeito à misoginia que essa intertextualidade talvez promova a maior de suas 

perturbações dentro da obra de Marina.  

Quando ligada à misoginia, esse caráter intertextual é promovido pelo recurso da 

paródia, o que o torna mais agressiva e consistente, fazendo do texto uma arma intelectual 

contra o movimento femifóbico. Esse tipo de movimento é uma realidade muito comum no 

campo literário, o que essa escritora faz é determinar um contexto literário revisionista e 

revolucionário como é exposto por Linda Hutcheon.  

 Marina Colasanti tece uma rede semântica entre o passado e o presente, quase sempre 

fazendo com que o primeiro seja repensando para que no segundo não sejam cometidos os 
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mesmos erros de outrora. Muito dessa atitude de repensar está relacionada à figura da mulher, 

e é no uso de sua posição de escritora que a voz feminina vai ganhando mais espaço e formas, 

dentre elas a forma de paródia.   

Como mulher e escritora, Marina Colasanti faz de sua pena um modo  de se manifestar 

contra o antifeminismo, sendo assim, vemos a Literatura sendo usada para desconstruir o que 

ela mesma ajudou a propagar em muitos momentos da história. 
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A MUDANÇA TOPONÍMICA: CONSIDERAÇÕES ECOLINGUÍSTICAS  
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Resumo: A mudança toponímica opera no sentido de desjungir nome e fatores contextuais 

motivadores pregressos apagados na memória do falante, mas dados da língua podem 

recuperá-los sincronicamente. O objetivo aqui colimado consiste em identificar os fatores que 

constituem a motivação que subjaz às mudanças de designação toponímica por que passou o 

município de Ipameri, desde o início do povoamento no século XIX até designação atual. 

Consensualmente, a forma linguística do topônimo pode ser analisada sob aspectos intra e 

extralinguísticos. Os extralinguísticos, considerados sob o enfoque ecossistêmico, remetem à 

relação entre o topônimo (língua) e o acidente geográfico (a parte apreendida do território), ou 

seja, estabelece-se uma interação entre o denominador (a população) e o lugar mostrada e 

perenizada pelo signo toponímico.  O estudo requer assim, a identificação de fatos sociais, 

culturais e dos fatos históricos que concorreram para a consolidação das mudanças do 

topônimo, interpretados à luz de suas relações com esse ambiente emoldurado pelos dois rios 

Corumbá e São Marcos. Os procedimentos de pesquisa consistem na sistematização de 

leituras documentais e de investigação de campo, o que os vincula à indução e seguem os 

métodos etnolinguísticos, desenvolvendo um percurso onomasiológico de investigação em 

que, a partir de um conceito genérico, identificam-se as variáveis possíveis das fontes 

consultadas. O que permite verificar a motivação que subjaz tanto à escolha do nome como a 

troca de um nome por outro. 

PALAVRAS-CHAVE: Mudança Toponímica; Enfoque Ecossistêmico; Interação. 

 

Introdução 

Constitui-se como objetivo deste artigo, analisar as mudanças de nome do município 

de Ipameri, da primeira designação, Vai-Vem, ao nome atual, Ipameri, passando pelo 

topônimo Entre Rios. Busca-se, nesse sentido, combinar os aportes teóricos usados em 

Onomástica, análise onomasiológica, com os fundamentos ecossitêmicos de análise 

linguística, uma vez que um topônimo é, primeiramente, um nome comum que se converte em 

nome próprio por processos deliberados de escolha ou criação lexical. Tais mecanismos 

constituem os recursos de que a língua dispõe para realizar a nomeação dos lugares. Fazem 

parte assim, do léxico da língua e estão na fronteira entre o sistema linguístico propriamente 

dito e o acervo lexical.  

Apresenta-se para tanto, a descrição da mudança toponímica usando conceitos 

ecológicos (interação, porosidade, evolução e adaptação, flexibilidade, diversidade) de forma 

a verificar a pertinência desses conceitos para a elaboração de modelos de análise que 
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realmente expliquem as características que subjazem à motivação toponímica, ou, mais 

especificamente, à motivação para a mudança toponímica. Pode-se pensar principalmente nas 

noções de interação, porosidade, evolução e adaptação, flexibilidade, diversidade.  

A metodologia de pesquisa é resultado do amálgama de diversos procedimentos de 

ordem qualitativa na busca de dados para formação de corpus consistente para o estudo. 

Compreende dessa maneira, o levantamento bibliográfico, leituras e de investigação de 

campo, procede-se assim, à abordagem qualitativa, seguindo os parâmetros etnolinguísticos.  

Em relação aos fatos linguísticos propriamente ditos, faz parte do estudo o 

levantamento da origem dos três nomes com os quais o lugar já foi designado, o estudo 

dialetológico e a estrutura gramatical e a correção fonêmica dos três topônimos. A abordagem 

qualitativa, por outro lado, possibilita a elaboração de hipóteses de trabalho, advindas da 

interpretação dos dados levantados. Confirmadas, elas servem de subsídio para comprovar as 

hipóteses levantadas acerca dos topônimos como índice para se compreender questões 

ambientais, sociais, históricas, culturais de determinado território. 

 

1 Ecolinguística: conceitos  

O conceito de ecossistema basicamente sustenta todo fundamento teórico nas 

descrições ecolinguísticas. Com esse conceito, é possível estabelecer relações entre elementos 

aparentemente díspares ou sem conexão, mas uma vez considerados sob o enfoque 

ecossistêmico passam a delinear uma teia de relações cujos fios engendram grande parte dos 

fenômenos da língua, principalmente no que concerne às motivações que orientam as escolhas 

lexicais no ato de nomeação dos lugares.  

A perspectiva que orienta este estudo consiste de uma análise voltada para as relações 

entre língua (L), população (P) e território (T), ou Ecossistema Fundamental da Língua (EFL). 

É preciso considerar a língua (L) em seu Meio Ambiente (MA), partindo da ideia básica de 

que a língua ―faz parte de uma grande teia de relações‖. Busca-se assim reconhecer as 

motivações que subjazem à escolha de um nome para determinado lugar vistas dentro de um 

processo que vai da percepção biológica dos objetos do mundo físico e cultural à apreensão e 

compreensão desses objetos estruturados a partir da relação de P sobre T refletidas em L.  

Segundo Couto (2007), embora possam ser estudados separadamente, P, T e L não 

podem ser separados, não podem ser vistos fora da inter-relação estabelecida entre eles, 
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porque formam um todo, um ecossistema. Por outro lado, é necessário salientar que 

organismos e lugares moldam-se mutuamente, a maioria das culturas situa-se em determinado 

território, os seres humanos alteram seu MA (habitat) para adequá-los a si próprios. Os 

membros de P interagem entre si além de interagirem com T. Das intensas interações entre P é 

que surge a L. Assim, a relação entre L e T é mediada por P.  

Todo ecossistema tem a capacidade de se autogerir para se manter o perfeito equilíbrio entre a 

entropia e a negentropia. Alguns organismos surgem e outros entram em extinção, mas a maioria tende 

a se adaptar e evoluir. Nenhum sistema organizado pode escapar do processo de degradação e 

dispersão, esses podem ser responsáveis por vários fatores que fomentam a mudança toponímica. Sair 

da condição de lugar de pouso, povoado (Vai-Vem) para uma situação de distrito ou mesmo município 

(Entre Rios) pode significar a degradação de vários costumes (inclusive linguísticos) e o surgimento 

de outros que exigem também que o velho seja mudado já que não condiz mais com a condição de 

seus moradores. Se, no entanto, o equilíbrio é quebrado de forma drástica (mudança arbitrária do 

nome), o que se vê é a negação do novo e a exaltação do velho nome.  

Dito de outro modo, há uma acomodação no mundo físico e também no mítico, pois o 

conjunto de lendas e histórias que explicam aquilo para o qual P não encontra uma resposta na 

lógica, resguarda a manutenção de tradições, costumes, ritos oferecendo a realização plena de 

suas subjetividades, ainda que em muitos períodos, a população se veja em situações de 

atuação do princípio da abertura ou porosidade, ou melhor, situações de contato e/ou trocas de 

energia com ecossistemas adjacentes. Esses aspectos são muito importantes quando se reflete 

sobre as motivações que resultam na mudança do topônimo. Uma população pode ver-se 

numa situação que requer novas designações para indicar que o próprio meio se movimenta 

na busca da acomodação e da adaptação. O nome tem de parecer com o lugar, tem de refletir, 

em algum grau, todos os estágios de acomodação e adaptação por que passou P. 

 

2 O Signo Toponímico 

O processo de escolha de nomes para os lugares pode parecer, à primeira vista, uma 

ação simples, mas não é exatamente assim, já que a nomeação envolve uma série de aspectos 

que precisam ser verificados para que se possa então pensar em análises linguísticas mais 

adequadas ao estudo e à categorização da toponímia de uma maneira geral e da toponímia 

goiana mais especificamente.  
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 É necessário rever, segundo Rudnyckyj (1958 apud Tent & Blair, 2011), alguns 

princípios básicos para uma classificação toponímica entre eles: os fatores históricos que 

permeiam a escolha do nome e os fatores linguísticos e os onomásticos propriamente ditos. 

Os aspectos onomásticos se referem aos nomes autóctones indígenas
112

, aos nomes 

transplantados das línguas
113

 europeias para a América e às criações toponímicas.  

Ao apresentar sua proposta de classificação dos topônimos, Stewart (1954), direciona-

se de forma diferente, pois postula nove classes de nomes: nomes descritivos, semanticamente 

transparentes, pois as razões do nome são facilmente reconhecidas; os nomes possessivos, os 

nome incidentes, nomes comemorativos, nomes eufemísticos, nomes alterados (mudança 

toponímica), etimologias populares e nomes ―errados‖, por conterem algum tipo de erro seja 

tipográfico, de letra ilegível para os copistas, seja qualquer outro tipo de equívoco em relação 

à designação correta do lugar.  

Para Dick (1990), a nomeação, como atividade de significação envolve a percepção 

biológica dos objetos do mundo transformados em substâncias estruturadas pela 

apreensão/compreensão refletidas na visão de mundo de determinada P.  

Essa percepção e apreensão/compreensão dos objetos leva a estabelecer um processo 

de conceptualização em que ocorre a produção de modelos mentais, que de certa forma, 

correspondem aos recortes culturais (designatas) feitos por P e representados (ou 

apresentados) em L. Ocorre a significação; assim, estabelece-se a lexemização para, então, 

realizar a produção discursiva mediante a atualização das lexias que deixa o nível cognitivo e 

se converte em signo.  

A nomeação dos lugares, convém ressaltar, não se processa da mesma maneira como 

ocorre a denominação de objetos criados no universo das ciências e das linguagens de 

especialidades. A nomeação dos lugares (acidentes geográficos e acidentes culturais), 

diferentemente, segue procedimentos que têm origem em fatos históricos, sociais, culturais e 

ambientais ou ainda se finca em motivações cuja face cognitiva reflete-se em descrições 

                                                           
112

 Por exemplo, quando os Bandeirantes chegaram a Goiás, por volta do século XVII, muitos lugares já tinham 

uma designação toponímica, mas por razões de não inteligibilidade – do ponto de vista ecossistêmico, não 

entraram em comunhão - entre os Bandeirantes e os autóctones, esses topônimos não foram considerados e 

aceitos pelos paulistas, que preferiram termos do tupi (Língua Geral Paulista), sua língua materna, para nomear 

os novos T. 
113

 Consideradas  as línguas faladas na então Província de Goyaz (línguas do Tronco Macro-Jê), os termos do 

tupi podem ser vistos como nomes transplantados, pois foram ―levados ou trazidos‖ de uma região para outra 

(litoral para o sertão).  
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metafóricas ou metonímicas para escolha do nome do lugar a ser designado a partir da inter-

relação L, T e P. L surge da relação de P com T, em outras palavras, a visão de mundo de P, 

reflete-se na língua, mas advém do próprio mundo.   

Em que âmbito então ocorre a mudança toponímica, se a primeira nomeação se dá 

mais ou menos dessa forma, que fatores concorrem para mudança de um nome de lugar, que 

já está, de alguma maneira, consolidado? 

 

2.1 A mudança toponímica 

Para Ricardo Tupiniquim Ramos (2008) a questão da mudança toponímica deve ser 

abordada por meio da análise de alguns critérios tais como: i) fator condicionante, ii) 

conservação ou inovação de categoria toponímica, iii a relação entre o tamanho dos 

topônimos antigo e novo, iv a integridade do significante do topônimo, v) a preservação de 

elementos formantes de topônimo(s) anteriores. 

De acordo com Ramos (2008), no critério i, o fator condicionante classifica, a 

mudança em sistemática, que advém da imposição ou intervenção do Poder Público, pode ser 

aceita ou não por P; e a mudança espontânea, que é fruto da vontade e do uso popular e, 

tacitamente, aceita pelo Poder Público. Ambos os processos envolvem a avalição popular, ou 

seja, P avalia a relação entre o nome e o lugar e aprecia em que medida o nome novo reflete 

as inter-relações já consolidadas entre P, T e L. As mudanças sistemáticas impostas nem 

sempre são bem aceitas por P, o que pode gerar protestos que fazem com que Poder Público 

restaure a nome anterior.  

O critério ii classifica as mudanças considerando aspectos gramaticais do nome tais 

como: mudanças formais, aquelas que conservam o topônimo na mesma categoria, com 

alguma alteração na forma original; já na mudança total, há a alteração da categoria 

toponímica e, consequentemente, da forma do topônimo original. 

Em relação ao critério iii, o foco recai sobre o ―tamanho‖ do topônimo. Pela extensão 

da designação toponímica pode ocorrer: ampliações, o topônimo inovador é maior que o 

nome anterior ou reduções, o topônimo inovador é menor que seu antecessor. 

O critério iv refere-se à integridade do significante do topônimo, ou seja, observa-se se 

houve ou não alterações fonéticas entre os dois nomes. Elas se dão de maneira interna em 

relação a seu antecessor, se o novo topônimo sofreu alguma alteração fonética ou gráfica e 
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externas, geralmente ocorrem em traduções literais dos topônimos originais para uma outra 

língua. 

O critério v fornece elementos para a análise da preservação de elementos formantes 

de topônimo(s) anteriores. As mudanças são classificadas em: conservação lexical, o novo 

topônimo conserva algum morfema dos nomes anteriores; regressão, que consiste na 

retomada do topônimo anterior.  

Esses critérios indicam especificamente, questões de âmbito morfofonológico, nem 

sempre muito evidentes dos entrelaçamentos extralinguísticos que subjazem a toda alteração 

toponímica. Um aspecto importante se refere à significação, ou seja, fatores que se referem à 

semântica (significante, significado e referente). Assim, não se pode deixar de mencionar 

ainda as associações metafóricas e metonímicas (meio ambiente mental da língua) que 

permeiam não apenas o processo de nomear, mas também as situações que afetam e 

influenciam o nomeador na concorrência pela alteração toponímica.  

Os falantes categorizam a realidade porque a realidade ou aspectos dela se projetam na 

mente desses falantes, assim semantizam ou não o significado de acordo com a imagem que 

formam da realidade circundante, mediante um recorte linguístico.  

Em relação aos aspectos intralinguísticos, é possível observar dois elementos básicos: 

o elemento (termo) genérico e o elemento específico. O termo genérico é relativo à entidade 

geográfica que recebe a denominação. O termo específico, o topônimo propriamente dito, 

particulariza a noção espacial, identificando-a e singularizando-a entre outras tantas 

semelhantes. Forma-se assim, um sintagma nominal justaposto ou aglutinado conforme a 

natureza morfológica da língua.  

 

3 A mudança toponímica: do Vai-Vem e Entre Rios a Ipameri 

O município de Ipameri localiza-se na região sudeste do Estado de Goiás e integra a 

Microrregião de Catalão, uma das 18 microrregiões em que o estado foi dividido para fins 

administrativos.  

Com o objetivo de traçar um breve histórico dessa região, de acordo com Siqueira 

(2013), reconhece-se o final do século XVI como o momento em que surgem as primeiras 

notícias sobre a ocupação dos Bandeirantes em solo dos índios goyá. Os bandeirantes 

adentraram o sertão goiano à procura de mão de obra indígena. A primeira bandeira ―a chegar 
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em terras goianas foi a de Sebastião Marinho, em 1592, não havendo notícias de apresamento 

de índios‖, Sales (1992, p. 52).  

Embora o território goiano tenha sido explorado já no primeiro século de colonização 

portuguesa, somente no século XVIII houve o incremento no desenvolvimento de povoados 

devido às descobertas das primeiras minas de ouro, o que provocou a vinda de portugueses, 

aventureiros e negros à região aurífera. Surgiu no sudeste do estado de Goiás, a vila de 

Catalão, ponto de pouso e de passagem para pessoas que viajavam em direção ao interior. 

No entanto, alguns desses municípios têm a origem de seu povoamento ligada à 

construção de uma estação ferroviária ou, ainda, por seus territórios passaram os trilhos da 

linha férrea - eles representam uma parte da chamada ―Região da Estrada de Ferro‖, assim 

denominada por ter sido incorporada à economia nacional graças à extensão dos trilhos da 

Ferrovia Mogiana (ligação entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), formando a 

Estrada de Ferro de Goiás que atingiu os territórios de Catalão e Ipameri em 1913, chegando a 

Anápolis em 1935 e a Goiânia em 1952.  

A área dessa microrregião, antes da chegada da linha férrea, era composta apenas 

pelos municípios de Catalão (1833) e Ipameri (1880). Depois da segunda metade do século 

XX, surge a maioria dos municípios dessa região. Para Rodrigues (2004), logo após a 

Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, houve uma grande expansão do transporte 

rodoviário no Brasil em detrimento do transporte ferroviário.  Como os Estados Unidos da 

América e alguns países tinham interesse em ampliar o mercado consumidor para as suas 

companhias petrolíferas e indústrias automobilísticas, o Brasil para atender essa demanda 

estrangeira, abre espaço para estes produtos - oriundos dos países aliados e vencedores da 

Segunda Guerra - com a construção de rodovias em todo o território nacional (principalmente 

durante o governo de Juscelino Kubitschek, 1955-1960). Depois dessa época, evidencia-se o 

declínio das ferrovias brasileiras e a perda de sua importância.  

 

3.1 O Riacho Vai-Vem: O Incansável Zigue-Zague das Águas 

 Veiga (1967 apud Siqueira, 2013, p. 84) afirma que Ipameri deve a sua origem 

―exclusivamente em função do agrupamento de homens àquela época dedicados ao amanho, 

ao criatório de gado‖. Após o ano de 1816, fazendeiros vindos de Minas Gerais e de Catalão, 

em busca de terras boas para se estabelecerem, escolhem como local ideal para o 
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desenvolvimento de suas atividades a região situada às margens dos rios Veríssimo, do Braço 

e do Corumbá.  

Devido a esse intenso vai e vem, a região recebe a primeira nomeação: ―Vai-Vem‖. 

Essa designação também é atribuída a um ribeirão, afluente do Rio Veríssimo. Conforme 

Veiga (1994) à margem esquerda desse ribeirão, foram construídas as primeiras casas da 

fazenda de mesmo nome. A origem do Arraial do Vai-Vem, conforme documentos paroquiais 

e os autos de inventários, remonta ao ano de 1816. Diferentemente do que ocorreu em relação 

ao surgimento de tantos outros povoados e vilas pelo interior de Goiás, o Vai-Vem não teve 

sua origem ligada ao estacionamento das bandeiras, com a exploração do ouro, mas sim deve 

seu aparecimento exclusivamente ao agrupamento de homens dedicados à terra e à criação de 

gado. O "Sertão de São Marcos", constantemente citado nos inventários entre 1812 e 1824, as 

suas referências passam pela "Fazenda do Vai-Vem", para depois se fixarem no então 

povoado do Vai-Vem, termo do Catalão.  

Conforme Brandão (2005), há duas versões que explicam a escolha desse nome: a 

primeira delas está relacionada às frequentes idas e vindas dos índios Caiapó; a segunda está 

associada ao curso sinuoso do riacho homônimo em forma de zigue-zague em cuja fama 

residia a expressão: ―quem beber água do Vai-Vem, vai, mas volta a residir no povoado‖. 

Em Siqueira (2015) tem para o topônimo ―Vai-Vem‖: nome composto por 

justaposição, formado pelos verbos ir e vir, flexionados, ambos, na terceira pessoa do singular 

do presente do indicativo (vai e vem). Os estudos gramaticais prescritivos, os classificam 

como verbos irregulares. Não é possível classificá-los quanto à função no sintagma, já que 

formam um todo, o núcleo sintagmático é todo o composto.  

Tanto ―ir‖ com ―vir‖ são verbos de origem latina, respectivamente: ir vb. ‗passar de 

um lugar para outro, partir, decorrer‘, XIII. Do lat. ire ‗ida‘ sf. XIII Do lat. ita, feminino de 

itus, part. Pass. de ire; (CUNHA, 1986, p. 445); vir vb. ‗transportar-se de um lugar (para 

aquele em que estamos)‘| uijr, viinr XIII || etc. Do lat. venire ||  sm. ‗futuro‘ XVI || venIDA sf. 

‗investida repentina do inimigo‘, ‗golpe de espada na esgrima para ferir‘ XX. Do cast. venida, 

de venir ‗vir‘ (CUNHA, 1986, p. 823). O dicionário Michaelis (1998, p. 2173) indica entre 

outros significados, os seguintes: ―3 Movimento oscilatório , balanço. 4 movimento de pessoa 

ou objeto que vai e vem. Segundo Siqueira (2015, p. 25), ―a  mudança classifica-se em 
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espontânea, não foi imposta pelo Poder Público; morfologicamente, há a alteração da 

categoria toponímica e, por conseguinte, da forma do topônimo original‖. 

Todas as atividades dos falantes, considerando os elementos L e T, estão relacionadas, 

principalmente a suas necessidades mais imediatas, a acontecimentos, sentimentos, ideias, 

valores e intenções. De acordo com essa ótica, a relação entre L e T configuram sistemas de 

experiência, a abertura dos sistemas língua-mundo permite que o ser humano não viva em uma 

realidade cognitiva autônoma, mas essencialmente, em complexos contextos de experiência. Os 

sistemas linguísticos contêm informações e experiências que não precisam necessariamente ser 

conscientes. Quem fala uma língua não precisa analisá-la. As relações L e T conduzem as 

experiências e são produtos dela. Para Siqueira (2015, p. 25), ―o topônimo Vai-Vem revela a 

especificidade daquele T, um lugar de passagem, um lugar das idas e vindas seja da água do 

curso do riacho, seja dos índios que ocupavam e percorriam uma grande extensão de terras‖, 

entretanto não era um lugar entre rios como a Fazenda Vai-Vem. Com o passar do tempo, novos 

aglomerados populacionais vão chegando ao lugar, adaptando e acomodando-se para então 

desenvolver-se como povoado propriamente dito.  

Em relação à classificação de Dick (1990), Siqueira (2015) afirma que o nome Vai-Vem 

se enquadraria ou na taxe dirrematotopônimos (acidente cultural), enunciados, frase, expressões; 

ou em poliotopônimos constituídos por designativos: aldeia, arraial (Arraial do Vai-Vem), 

cidade, povoação. Ambos de caráter cultural, isto é, categorizações que revelam as ações do 

homem sobre o mundo em decorrência de suas experiências com tudo que o circunda e afeta. 

 

3.2 Estar Entre Rios 

Os primeiros moradores vieram em tropas, enfrentando o sertão, ribeirões e rios, 

principalmente de Minas Gerais, em busca de terras férteis às margens do Veríssimo, Braço e 

do Corumbá. Adquiriram ou assentaram propriedades, lavrando a terra, levantando as 

primeiras moradias. Enfim, foram chegando e se acomodando ao lugar, formando uma 

comunidade que se adaptou ao modo de vida agrário e pastoril. Situado entre os Rios do 

Braço e Veríssimo, o Arraial surgiu isolado das terras mais altas, mais acessíveis às correntes 

migratórias. 

De acordo com dados do SEPIN/SEPLAN, somente bem mais tarde, em 1833, a 

Resolução do Governo da Província de Goyas elevou a Vila e o Arraial de Catalão, a Fazenda 
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do Vai-Vem inicia sua participação, como distrito, na história de Goiás, mas somente em 

1870 alçou-se à categoria de cidade. 

Segundo Kaadi (2007), em 1880, a Resolução Provincial, n. 623, de 15 de abril, eleva 

o arraial à categoria de cidade com a denominação de ―Entre Rios‖, por situar-se numa região 

entre os rios Corumbá e São Marcos, mas, para os moradores e em relatos mais antigos, o 

município se aloja entre os Rios Corumbá e Rio Veríssimo, ou ainda entre o Corumbá e o Rio 

Braço. Os moradores referem-se mais constantemente ao Veríssimo.  

A mudança toponímica, de Entre Rios para Ipameri, deu-se em 26 de março de 1904, 

Lei Estadual n. 42, devido à existência de outras cidades com o mesmo nome. 

―Entre Rios‖ é um nome composto por justaposição, formado pelo morfema 

preposicional (locativo modal) ―entre‖ e pela base nominal ―rio‖. Conforme Cunha (1986, p. 

302), a origem é latina, preposição antre XIII, ontre XIII do lat. ǐnter; rio(s) sm. ‗curso de 

água natural‘ XIII. Do lat. rivus –i || ria sf. ‗braço navegável do rio‘ XV (CUNHA, 1986, p. 

686). De Vai-Vem para Entre Rios, a mudança classifica-se em espontânea, não foi imposta 

pelo Poder Público; morfologicamente, há a alteração da categoria toponímica e, por 

conseguinte, da forma do topônimo original. 

Para Siqueira (2015, p. 27), o topônimo reflete a nova situação em que se encontrava P 

ao fim do século XIX. O período das migrações cessou, P começa a se adaptar àquele lugar 

entre rios. O fluxo vai e vem de antes já não existe, a população indígena caiapó está em vias 

de desaparecimento, ―o fluxo populacional se acomoda ao ambiente fértil para 

desenvolvimento de outras atividades culturais e econômicas. O novo nome vem traduzir 

também a nova condição de P. População que tem seu habitat entre rios‖.  

 

3.3 Ipameri: está entre rios? 

Um fato narrado pelo Jornal ―Ypameri‖, em 1926, indica a provável intenção para a 

mudança do nome ―Entre Rios‖ para Ipameri. O jornal cita a passagem do Monsenhor Inácio 

Xavier da Silva por Entre Rios. José Vaz da Costa então lhe pediu que sugerisse para a cidade 

um outro nome, já que havia outras localidades homônimas de Entre Rios. De acordo com 

relatos, após consultar a obra ―O Tupi-Guarani na Geografia Nacional‖ de Teodoro Sampaio, 

(inclusive tendo o padre se dirigido diretamente a Sampaio no sentido de lhe solicitar que 
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traduzisse o topônimo Entre Rios para a língua tupi) o padre acata a tradução sugerida por 

Sampaio tomando ―Ypameri‖ como tradução literal das palavras ―entre rios‖ para o tupi. 

A sugestão de Sampaio baseou-se na análise de algumas raízes nominais tupi para 

traduzir o topônimo ―Entre Rios‖ da seguinte forma: Ypameri = y: rio; pan + meri  ‗vão, 

espaço, entre‘. Por eufonia, eliminou-se a letra ―n‖ ficando então ―Ypameri‖ > Ipameri. 

Entretanto, em Sampaio (1901, p. 140, 143, 156, 158) encontram-se apenas: merú, mberú, a 

mosca; alt marú, murú, mirú, morú, berú, birú; pana, corr. Do vocábulo portuguez (sic) 

panno, 123, vb. lavrar, cortar; upá, corr. y-pau, a lagoa, o lago, o empoçado; alt. vupá, 98; y, 

s. a água, o líquido, o fluido, o rio, o curso d‘agua. O que levou a seguinte interpretação de 

Siqueira (2014, p. 10): sm. do tupi  upá ‗a lagoa, o lago, o empoçado‘ + mberu  ‗mosca‘ +  'y 

‗água‘, ‗lagoa pequena‘; literalmente, mosca de lagoa pequena. Já Tibiriçá (2009, p. 61), traz 

como significado de upá-miri ‗lagoa pequena‘. 

Há ainda, em Machado (2003, p. 805), o verbete assim especificado: Ipameri, top. No 

Brasil: Ceará e Goiás. T. Sampaio (225) criou este nome para a ant. cidade de Entre Rios, 

traduzindo essas palavras para o tupi: ü paüme ri (sic). De qualquer forma, trata-se de um 

nome composto por raízes nominais tupi, com respectivas adaptações fonéticas.  

Referentemente aos critérios apresentados por Ramos (2008), a mudança ocorreu de 

maneira externa em relação ao nome anterior, o novo topônimo sofreu alteração fonética e 

gráfica totais, pois resultou da tentativa de traduzir literalmente o topônimo original para outra 

língua. 

 

Considerações finais 

A discussão acerca da mudança dos designativos toponímicos, Vai-Vem > Entre Rios 

> Ipameri, teve a intenção de estudar a natureza da mudança toponímica, pautado no que está 

registrado em documentos e o que ainda está resguardado pela lembrança de moradores que 

têm ciência dos fatos por relatos de gerações anteriores, a fim de analisar em que aspectos e 

grau o ambiente ofereceu aos primeiros ipamerinos, a motivação para a escolha dos nomes do 

lugar.  

O estudo tanto dos topônimos em geral quanto da mudança toponímica 

especificamente, pôde revelar aspectos da inter-relação entre L, P e T, não apenas no que se 

refere à história do lugar, mas também nas estreitas relações entre a população e o ambiente 
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ainda natural, quando se trata de formação ainda incipiente de um T. O levantamento dos 

fatores envolvidos nas motivações que resultaram nas diferentes designações por que passou 

determinado território contribuiu para entender processos tais como adaptação, porosidade, 

diversidade que caracterizam um dado habitat e sua P. Refletir sobre esses processos torna-se 

essencial a um estudo linguístico que se pretenda ecossistêmico, pois um princípio 

fundamental da ecologia baseia-se nas interações entre os membros (organismos) de uma 

população e o mundo que o cerca.  

Isso é relevante principalmente quando se trata de topônimos de primeira ordem (Vai-

Vem), pois estes refletem as especificidades do lugar captadas (ou recortadas) pelos falantes 

(Bandeirantes) em suas interações com outros povos (caiapós) e com o meio em que vivem, o 

que remete, de alguma maneira, a inúmeros processos motivacionais que culminam com a 

escolha de um determinado nome para um lugar sejam acidentes físicos naturais ou acidentes 

culturais. Na esteira desse raciocínio, é possível afirmar que os três nomes, desde Vai-Vem, 

Entre Rios e Ipameri, refletem uma estreita ligação de P com o ambiente em que vive (ou 

viveu).  

Vai-Vem, primeiro nome, consideradas as duas versões, caracteriza-se ou por 

abertura/porosidade, pois mostra de alguma maneira, certo contato entre a população que 

chega ao lugar e a que já habitava o território goiano porque nenhum ecossistema se mantém 

isolado, pelo contrário se inter-relaciona com outros ecossistemas, numa trama infinita, 

influenciando e sendo influenciado por eles.  

Os caiapós, em seu constante vai e vem, transitando por um lugar que julgavam seu 

habitat, chama atenção dos que chegavam na tentativa de se adaptar e de se desenvolver em 

comunidade; ou a outra versão para o nome: pela correnteza das águas do riacho Vai-Vem em 

incansável zigue-zague, mostra como a incipiente P estava ligada àquele ambiente que 

começava a se tornar culturalmente alterado.  

Entre Rios e Ipameri, da mesma forma, ilustram como P se vê, pessoas que vivem 

entre rios; o peso do fator que motivou a manutenção do mesmo significado do topônimo 

quando da necessidade da mudança toponímica por razões várias evidencia como P relaciona-

se com seu T, como o delimita, como esse entre rios constituiu-se na visão que têm de si 

mesmos, não povos somente ribeirinhos, mas pessoas cujo habitat caracteriza-se  por localizar 
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entre rios fazendo de T um lugar fértil para desenvolvimento do modo de vida que preservam 

até hoje.  

O fato de ter esgotado as possibilidades de se denominarem ―entre rios‖ na sua L os 

fazem recorrer a outra língua, também presente na história do lugar transplantada de outra 

região do país para o sertão da Província de Goyaz pelas primeiras levas populacionais. 

Esse fato faz retomar Rodrigues (2006), quando afirma que os topônimos indígenas 

não têm sua origem, exatamente, em uma das duas línguas gerais faladas à época do Brasil 

colônia nem nas línguas que pertenciam ao Tronco linguístico Macro-Jê (o das línguas faladas 

na extensa região da Província de Goyaz), eles foram criados mais tarde, já no século XX, 

quando a língua geral já deixava de ser falada. Para Rodrigues (2006), o tupi desempenha, na 

tradição brasileira, papel parecido com o latim e o grego antigo nas ciências, ou melhor, 

representa uma fonte virtual, um depósito de raízes lexicais produtivo para se formar e até 

criar topônimos. Processo linguístico muito produtivo em Goiás na primeira metade do século 

XX. 
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A SUBALTERNA FALA: O REVISIONISMO FEMINISTA NA RELEITURA 
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Resumo: No passado, as pessoas contavam histórias para passar o tempo e, também, para 

transmitir ensinamentos. Um dos gêneros contados era o conto de fadas, que teve seu início 

como narrativa oral. Esse tipo de narrativa era contada por adultos para outros adultos e até 

mesmo para crianças, que acompanhavam seus pais nesses momentos de lazer. Uma vez 

consideradas como fonte de entretenimento e de ensinamentos, era comum, no final das 

narrativas, a apresentação de lições de moral explícitas. Na contemporaneidade, tem-se um 

aproveitamento dos contos de fadas clássicos como forma de subvertê-los, transformá-los e 

relê-los dentro de uma nova perspectiva, que rompe com o passado, apresentando novas 

perspectivas para problemáticas mais condizentes com a sociedade vigente. O mundo 

contemporâneo exigiu uma nova postura em relação à literatura de cunho maravilhoso, mas a 

essência que move o gênero continua, por isso sua permanência por um longo período de 

tempo, sua sobrevivência na literatura atual. Portanto, este trabalho tem como principal 

objetivo demonstrar como a autora Angela Carter quebra os paradigmas sobre gêneros em seu 

conto contemporâneo ―The Company of Wolves‖, a partir do conto de fadas tradicional da 

―Chapeuzinho Vermelho‖. A autora não apenas altera as funções que as personagens 

femininas possuem nos contos de fadas, criticando o discurso patriarcal, que atribui papeis 

passivos a essas personagens, como também recria novas funções e interpretações dos contos 

de fadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Contos de Fadas; Gêneros sexuais; Angela Carter. 

 

Os contos de fadas contemporâneos  

 Quando se fala em conto de fadas não podemos deixar de ter em mente a ficção, 

definida como algo que não é real. Entretanto, o que é considerado real? Bauman (1998), 

tomando as palavras de Eco, já dizia que o mundo real parece ser uma terra 

extraordinariamente incerta e traiçoeira: ―é na ficção, afirma Eco, que procuramos a espécie 

de certezas e segurança intelectual que o mundo real não pode oferecer... Lemos romances a 

fim de localizar uma forma na informe quantidade de experiências terrenas.‖ (BAUMAN, 

1998, p. 151). 

 Cria-se então um jogo entre real e ficção na expectativa de explicar o mundo com 

alguma segurança:  

 

Quanto mais profunda a incerteza que exaspera o mundo real, mais elevado 

o valor da certeza da ficção [...] Podemos pressupor que o oposto também 

ocorre: quanto mais o mundo real oscila sob pressão indômita de genuínas 
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ou supostas certezas, mais tocante e atraente se torna esse outro aspecto da 

realidade imaginada e ficcional do romance (BAUMAN, 1998, p. 152). 
 

 O mundo contemporâneo exigiu uma nova postura em relação à literatura de cunho 

maravilhoso, entretanto há uma essência nesse gênero que o manteve presente ao longo do 

tempo, sobrevivendo então até a literatura atual. Embora as fadas, as bruxas e os meios 

mágicos não sejam mais os mesmos e nem tenham as mesmas funções, eles possuem um 

mesmo propósito: alimentar a fantasia do leitor. Os contos de fadas relatam explicitamente a 

realidade violenta da contemporaneidade e mesmo assim, o conto maravilhoso ainda é muito 

presente na contemporaneidade. 

 A autora britânica Angela Carter resgata o conto ―Chapeuzinho Vermelho‖ e escreve 

uma releitura que desafia abertamente a convenção literária da feminilidade passiva. Carter, 

ao se apropriar de contos folclóricos, modifica princípios e ideologias de uma cultura que 

prevaleceu por muito tempo: o patriarcalismo. Como a literatura é uma maneira de expressão 

utilizada pela humanidade para mostrar aspectos da vida em tempos e espaços diversos, a 

autora fez com que a literatura, através dos contos de fadas, se tornasse um importante 

instrumento de crítica aos costumes do patriarcado, criando, assim, uma das releituras mais 

originais da literatura contemporânea: ―The Company of Wolves‖.  

 Carter se apropria de um dos contos mais tradicionais e conhecidos por muitas 

culturas, ―Chapeuzinho Vermelho‖, e então desconstrói esse conto que já foi transcrito, por 

Perrault e também pelos irmãos Grimm. Notamos que o gênero conto de fadas foi transcrito 

por homens, brancos e europeus, com uma visão de um ideal de feminilidade de uma 

sociedade patriarcal. Através da análise de seus contos é possível perceber que eles 

representam as mulheres com certas estereotipias; na maioria de seus contos elas são 

princesas, mães, filhas, madrastas etc., e são retradas como ingênuas, passivas e à espera de 

seus príncipes encantados. 

 O conto de fadas foi, primeiramente, uma narrativa oral. Pessoas contavam histórias 

para passar o tempo e, também, para transmitir ensinamentos. Essas narrativas eram contadas 

por adultos para outros adultos e até mesmo para crianças, que acompanhavam seus pais 

nesses momentos de lazer. Uma vez consideradas como fonte de entretenimento e de 

ensinamentos, era comum, no final das narrativas, a apresentação de lições de moral 

explícitas. Portanto, essas histórias foram responsáveis por dizer às pessoas o que era ―certo‖ 
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ou o que era ―errado‖, de acordo obviamente com os preceitos de suas determinadas épocas, 

entretanto, dentro de uma ideologia patriarcal. Ao perceber como os contos de fadas são 

carregados de crenças, a escritora Angela Carter então se apropriou desses contos para rever 

tais crenças no mundo atual.  

 

Considerações sobre identidade e gênero 

 Dessa forma, Carter fez dos contos de fadas uma possibilidade de protesto contra a 

ideologia patriarcal e o lugar desprivilegiado da mulher na sociedade. Ela recria os limites dos 

contos de fadas, expondo principalmente a forma como as mulheres começaram a ser vistas 

no século XX. Nessa época, começou-se a levantar questões sobre gênero, com destaque para 

o surgimento do movimento feminista ocorrido no final do século XIX. Ganha força a ideia 

de gênero baseado na discussão e processos de construção ou formação histórica, linguística e 

social na constituição de identidades femininas e masculinas. 

 Essas identidades, que no mundo moderno eram consideradas estáveis, no final do 

século XX já são vistas como velhas identidades. Stuart Hall (2000) afirma que as identidades 

modernas foram ―descentradas‖, isto é deslocadas ou fragmentadas, gerando um colapso, 

fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que no passado eram sólidas. Assim, as identidades e os sujeitos pós-modernos 

passam a ser livres de qualquer concepção essencialista ou de identidade fixa. 

 A crítica norte-americana Judith Butler (1990), filósofa pós-estruturalista e estudiosa 

da área de gênero, aponta que assim como a identidade, o gênero também não possui uma 

categoria fixa ou preestabelecida. Butler (2003, p. 12) defende: ―O gênero não é algo 

constituído sempre de maneira coerente ou consistente […] o gênero interage com 

modalidades raciais, de classe, etnossexuais e regionais de identidades constituídas 

discursivamente‖.  

 Entretanto, por ser o gênero um elemento social atrelado a questões históricas e 

discursivas, ele torna-se dinâmico e instável. Segundo BUTLER (2013), tratar o histórico 

como natural sempre é estratégia do poder, muitas vezes constituído de um discurso patriarcal 

que legitima a naturalização e a imobilização da identidade do indivíduo. 

 Por muito tempo, a diferença sexual foi estabelecida pelos aspectos biológicos, através 

das diferenças sexuais que as funções e capacidades biológicas dos indivíduos eram 
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constituídas. Assim, a diferença sexual era o único aspecto que determinava os papéis sexuais 

dos indivíduos, tornando as identidades fixas e os comportamentos sociais sobrevindos de 

características inatas. 

 

A voz da subalterna  

 Em vista desse discurso de identidades e gêneros preestabelecidos e sólidos é que 

escritores estabeleciam em seus contos características advindas de uma sociedade patriarcal 

em que as personagens femininas eram constituídas discursivamente nos contos de fadas 

tradicionais. A autora Angela Carter desconstrói essas características ao desenvolver as suas 

personagens, mostrando ao leitor os desejos femininos mais profundos.  

 A autora britânica, ao escrever seus contos alterando as funções e papeis das 

personagens femininas, que antes eram passivas, cria oportunidade de dar a voz à personagem 

feminina, além de representar sua própria voz. Os contos de fadas contemporâneos dão 

liberdade e voz às revoltas dos subalternos e, no caso da releitura ―The Company of Wolves‖, 

a escritora dá voz à protagonista,para que ela conte e trace a sua própria história. Carter cria 

oportunidade de suas personagens femininas subalternas falarem. 

 Gayatri Spivak enfatiza em ―Pode o subalterno falar?‖ (2010) que o subalterno é 

aquele pertencente ―às camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos modos 

específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de 

se tornarem membros plenos no estrato social dominante‖ (SPIVAK, 2010, p. 12). Portanto, o 

subalterno é aquele que ocupa um lugar social, político e cultural desprivilegiado, ou seja, um 

sujeito que possui a sua representação desvalorizada.  

 Spivak destaca a mulher como subalterna por excelência, já que a representação da 

mulher se pautava em uma sociedade que tachava a mulher como segundo sexo, um sujeito 

apagado da História e da escrita. A autora indiana critica a divisão sexual e pontua que ―as 

diferenças de raça e de classe estão incluídas nessa acusação‖ (SPIVAK, 2010, p. 66). 

 Spivak critica a autonomia do sujeito subalterno como uma premissa essencialista. Ela 

teoriza um sujeito ―que não pode ocupar uma categoria monolítica indiferenciada, pois esse 

sujeito é irredutivelmente heterogêneo‖ (SPIVAK, 2010, p. 11). Assim, ganha foco a noção 

de identidade plural, de singularidade imanente, que justamente estão contra a ideia positivista 

de um sujeito homogêneo e homogeneizável. Baseando-se nisso, a intenção não é a 
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possibilidade de generalização da mulher subalterna ou de sua escrita, a estratégia é explorar 

as especificidades de linguagem, identidade e subjetividade da autora Angela Carter e a sua 

crítica aos ideais patriarcais no conto ―The Company of Wolves‖. 

 

Desmistificando o gênero no conto “The Company of Wolves” 

 O conto ―The Company of Wolves‖ é uma releitura muito intrigante e inusitada, pois a 

autora Angela Carter faz um jogo com o conto de fadas tradicional, ―Chapeuzinho 

Vermelho‖, combinando o fantástico com o real, além disso, ela aponta que as representações 

de gêneros sexuais são construídas historicamente por um discurso patriarcal. A autora 

contemporânea Angela Carter, sabendo das conotações ideológicas presentes nos contos de 

fadas tradicionais faz uma reformulação, criticando as ideias conservadoras de gênero dessas 

histórias infantis que possuem tamanho poder e influência sobre a sociedade. Carter, 

especificamente nesse conto, expõe claramente e propositalmente questões relacionadas à 

sexualidade e ao desejo feminino. 

 Carter usa o revisionismo para confrontar a imagem cristalizada do discurso patriarcal, 

alterando a ideia do feminino presente nos contos infantis. A importância do revisionismo 

nasce na perspectiva de que o escritor resgata textos do passado, mas direciona o nosso olhar 

para diferentes perspectivas ou interpretações como bem pontua Crunelle-Vanrigh, ―uma ação 

recíproca de repetição, imitação e diferença‖ (2001, p. 129). 

 A análise da desmistificação do gênero será feita através da comparação do conto 

―Chapeuzinho Vermelho‖, transcrito por Charles Perrault, através do livro da autora Ana 

Maria Machado e traduzido por Maria Luiza X. de A. Borges, com a releitura feita por Angela 

Carter no seu conto ―The Company of Wolves‖. 

 O conto de Perrault inicia descrevendo a beleza da menina que, sem qualquer 

discussão, obedece ao pedido da mãe de levar bolo e manteiga para a sua avó que está 

adoentada. Outro ponto a ser destacado é a maneira como o narrador descreve a proximidade 

da relação entre a mãe, a filha e a avó: 

 

ERA UMA VEZ uma pequena aldeã, a menina mais bonita que poderia 

haver. Sua mãe era louca por ela e a avó, mais ainda. Esta boa senhora 

mandou fazer para a menina um pequeno capuz vermelho. Ele lhe assentava 

tão bem que por toda parte aonde ia a chamavam Chapeuzinho Vermelho. 

Um dia sua mãe, que assara uns bolinhos, lhe disse: ―Vá visitar sua avó para 
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ver como ela está passando, pois me disseram que está doente. Leve para ela 

um bolinho e este potinho de manteiga.‖ Chapeuzinho Vermelho partiu 

imediatamente para a casa da avó, que morava numa outra aldeia 

(MACHADO, 2010, p. 43). 
 

 Carter contrapõe-se à ideia da garota ter uma beleza sobrenatural, ela descreve a 

beleza da menina de uma forma muito profunda e íntima, relatando a maturidade e 

sensualidade de uma garota que deixa a infância para iniciar a puberdade, além disso, é 

colocado a sua virgindade como parte de sua descrição: 

 

tão bonita e a mais nova da família, nascida tardiamente, tinha sido mimada 

pela mãe e pela avó, a qual havia tricotado o xaile vermelho que hoje 

apresenta a aparência ominosa, mas brilhante, de sangue na neve. Os seus 

seios a pouco começaram a inchar e o cabelo é como fibra de algodão, tão 

claro que quase não faziam sombra na sua pálida testa; as suas bochechas 

são de um emblemático escarlate e branco e ela acaba de começar o seu 

fluxo de mulher, o relógio dentro dela que daqui em diante tocará uma vez 

por mês. Ela se ergue e se move dentro do pentagrama invisível da sua 

própria virgindade. Ela é um ovo intacto; um contentor selado; tem dentro de 

si um espaço mágico, cuja entrada está hermeticamente fechada com um 

plugue de membrana; ela é um sistema fechado; Ela não sabe arrepiar-se. Ela 

tem a sua faca e não tem medo de nada. O pai poderia proibi-la, se estivesse 

em casa, mas está sempre na floresta, apanhando lenha, e a mãe não pode 

dizer não. A floresta fechou-se sobre ela como um par de mandíbulas
114

 

(CARTER, 1979, p. 117, tradução nossa). 
 

Perrault utiliza uma linguagem simples no seu conto, diferentemente da autora Carter 

que escreveu ―The Company of Wolves‖ de forma genial problematizando a ideia de uma 

sociedade patriarcal. Nota-se que a descrição da virgindade da Chapeuzinho Vermelho não foi 

coincidência, há uma interpretação subliminar de uma garota que sai de sua casa em sentido à 

floresta para iniciar sua vida sexual. Carter deixa de forma explicita nesse trecho que os pais 

da personagem não podem fazer nada em relação à perda da virgindade de sua filha, isso nos 

leva a uma reflexão sobre os estudos de gênero, pois o trecho acima nos mostra uma situação 

muito diferente das que a sociedade patriarcal defendia, ou seja, o fato de uma menina estar 

                                                           
114

So pretty and the youngest of her family, a little late-comer, had been indulged by her mother and the 

grandmother who'd knitted her the red shawl that, today, has the ominous if brilliant look of blood on snow. Her 

breasts have just begun to swell; her hair is like lint, so fair it hardly makes a shadow on her pale forehead; her 

cheeks are an emblematic scarlet and white and she has just started her woman's bleeding, the clock inside her 

that will strike, henceforward, once a month.She stands and moves within the invisible pentacle of her own 

virginity. She is an unbroken egg; she is a sealed vessel; she has inside her a magic space the entrance to which 

is shut tight with a plug of membrane; she is a closed system; she does not know how to shiver. She has her knife 

and she is afraid of nothing. Her father might forbid her, if he were home, but he is away in the forest, gathering 

wood, and her mother cannot deny her. The forest closed upon her like a pair of jaws. 
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prestes a perder a virgindade com o consentimento da mãe e sem que seu pai pudesse dizer ou 

fazer algo para impedi-la seria completamente contraditório do conto escrito por Perrault, que 

éiumiescritoridoiséculoiXVII. 

Carter, no início do seu conto, faz uma inversão, ao invés de descrever a protagonista, 

apresenta uma série de lendas que qualificam a personagem masculina da história, que seria o 

anti-herói: o lobo. Nessas lendas, Carter descreve o lobo como um animal feroz e astuto, e 

cria uma nova característica para ele, a de ser lobisomem. O ponto a ser destacado nesse 

início é a perda da ingenuidade da menina, que ganha outra característica, a coragem: ―ela não 

sabe como tremer. Ela tem a sua faca e não tem medo de nada
115

.‖ (CARTER, 1979 p. 117 -

118, tradução nossa). 

Após a menina ir para a floresta a caminho da casa da sua avó, o frânces Perrault relata 

que ela se encontra com um lobo desencadeando um diálogo entre eles: 

 

Ao passar por um bosque, encontrou o compadre lobo, que teve muita 

vontade de comê-la, mas não se atreveu, por causa dos lenhadores que 

estavam na floresta. Ele lhe perguntou para onde ia. A pobre menina, que 

não sabia que era perigoso parar e dar ouvidos a um lobo, respondeu: ―Vou 

visitar minha avó e levar para ela um bolinho com um potinho de manteiga 

que minha mãe está mandando.‖ ―Sua avó mora muito longe?‖ perguntou o 

lobo. ―Ah! Mora sim‖, respondeu Chapeuzinho Vermelho. ―Mora depois 

daquele moinho lá longe, bem longe, na primeira casa da aldeia.‖ ―Ótimo!‖ 

disse o lobo. ―Vou visitá-la também. Vou por este caminho aqui e você vai 

por aquele caminho ali. E vamos ver quem chega primeiro‖ (MACHADO, 

2010, p. 43). 

 

 Perrault fez questão de deixar bem transparente a característica da protagonista como 

um ser frágil, inocente e ingênuo. Nesse trecho da narrativa ―A pobre menina, que não sabia 

que era perigoso parar e dar ouvidos a um lobo‖ (MACHADO, 2010, p. 43). E ao final do 

diálogo a menina se deixa ser influenciada pelo lobo, aceitando o caminho o qual ele indicou 

a ser seguido, o que mostra certa passividade em relação à voz masculina do conto. 

 A escritora britânica também coloca a sua protagonista para se encontrar com o lobo, 

mas esse está camuflado por vestimentas humanas. A menina não demonstra qualquer 

sentimento de medo por estar ali sozinha na floresta com um jovem desconhecido, ao 

contrário, ela mostra afeição pelo rapaz, ―she'd never seen such a fine fellow before, not 

                                                           
115

 She does not know how to shiver. She has her knife and she is afraid of nothing. 
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among the rustic clowns of her native village
116

‖ (CARTER, 1979, p. 119). E há no 

desenrolar do encontro um diálogo entre os jovens:  

 

I don't believe you. Besides, aren't you afraid of the wolves? He only tapped 

the gleaming butt of his rifle and grinned. Is it a bet? he asked her. Shall we 

make a game of it? What will you give me if I get to your grandmother's 

house before you? What would you like? she asked disingenuously. A kiss. 

Commonplaces of a rustic seduction; she lowered her eyes and blushed
117

 

(CARTER, 1979, p. 120). 

 

 No diálogo entre o suposto jovem e a protagonista existe então um consentimento na 

decisão dos dois se encontrarem na casa da avó através de uma aposta e fica óbvio o 

consentimento da menina, porque logo depois que o jovem se retira com a sua cesta a 

caminho da casa da avó, Carter constrói o seguinte relato, ―He went through the undergrowth 

and took her basket with him but she forgot to be afraid of the beasts, although now the moon 

was rising, for she wanted to dawdle on her way to make sure the handsome gentleman would 

win his wager.‖
118

 (CARTER, 1979, p. 120). 

 Na narrativa de Perrault, ele descreve de forma bem objetiva o lobo chegando à casa 

da avó de Chapeuzinho Vermelho e logo a comendo, seguido dele deitando na cama da idosa 

para se passar por ela quando a menina chegasse. O lobo pediu à menina que deixasse a cesta 

e fosse deitar junto dele na cama e é nesse momento que acontece o tradicional diálogo do 

conto Chapeuzinho Vermelho entre a protagonista e o lobo: 

 

Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi se enfiar na cama, onde ficou 

muito espantada ao ver a figura da avó na camisola. Disse a ela: ―Minha avó, 

que braços grandes você tem!‖ ―É para abraçar você melhor, minha neta.‖ 

―Minha avó, que pernas grandes você tem!‖ ―É para correr melhor, minha 

filha.‖ ―Minha avó, que orelhas grandes você tem!‖ ―É para escutar melhor, 

minha filha.‖ ―Minha avó, que olhos grandes você tem!‖ ―É para enxergar 

você melhor, minha filha.‖ ―Minha avó, que dentes grandes você tem!‖ ―É 

para comer você.‖ (MACHADO, 2010, p. 45). 
 

                                                           
116

 Ela nunca tinha visto um rapaz tão bonito antes, não entre os palhaços rústicos da sua cidade. 
117

 Não acredito em você. Além disso, não tem medo dos lobos? Ele limitou-se a bater na coronha brilhante da 

espingarda e sorriu. É uma aposta? perguntou ele. Fazemos disto um jogo? O que vai me dar se eu chegar à casa 

da sua avó antes de você? O que gostaria? perguntou ela com falsa candura. De um beijo. Lugares comuns da 

sedução rústica; ela baixou os olhos e corou. 
118

 Ele seguiu pelo mato e levou cesta dela com ele, mas ela se esqueceu de ter medo das feras embora a lua 

estaria perto de surgir; ela queria demorar pelo caminho para ter a certeza de que o belo cavalheiro ganharia a 

aposta. 
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  Perrault finaliza o seu conto após essa passagem, dizendo: ―E dizendo estas palavras, 

o lobo malvado se jogou em cima de Chapeuzinho Vermelho e a comeu.‖ (PERRAULT, 

2010, p.45). Portanto, Perrault retrata o seu conto de forma objetiva, não havendo lugar para a 

imaginação ou para uma mudança da história, fazendo com que o leitor conclua exatamente o 

que ele falou. Isso fica mais claro ainda quando o próprio Perrault escreve uma moral para a 

sua narrativa, logo depois do conto:  

 

Vemos aqui que as meninas, E sobretudo as mocinhas Lindas, elegantes e 

finas, Não devem a qualquer um escutar. E se o fazem, não é surpresa Que 

do lobo virem o jantar. Falo ―do‖ lobo, pois nem todos eles São de fato 

equiparáveis. Alguns são até muito amáveis, Serenos, sem fel nem irritação. 

Esses doces lobos, com toda educação, Acompanham as jovens senhoritas 

Pelos becos afora e além do portão. Mas ai! Esses lobos gentis e 

prestimosos, São, entre todos, os mais perigosos (MACHADO, 2010, p. 45). 
 

 Por outro lado, o desfecho do conto de Carter aflora a imaginação do leitor e propicia 

outra interpretação diferente da história de Perrault, isso porque na narrativa da autora 

britânica o rapaz finge ser a neta da idosa para entrar em sua casa e, logo depois, ele se despe 

do disfarce de jovem, come a avó e deita-se na cama à espera da garota. Quando a 

protagonista chega ao seu destino, o lobisomem se revela, e mais uma vez Carter nos 

impressiona mostrando o lado forte e corajoso da protagonista, que não sentiu medo ao vê-lo, 

ao contrário mostrou-se muito firme, apresentando um sentimento que nenhum leitor 

esperava, o de piedade:  

 

the rows of winter cabbage, pointing their sharp snouts to the moon and 

howling as if their hearts would break. Ten wolves; twenty wolves--so many 

wolves she could not count them, howling in concert as if demented or 

deranged. Their eyes reflected the light from the kitchen and shone like a 

hundred candles.It is very cold, poor things, she said; no wonder they howl 

so. She closed the window on the wolves' threnody and took off her scarlet 

shawl, the colour of poppies, the colour of sacrifices, the colour of her 

menses, and, since her fear did her no good, she ceased to be afraid
119

 

(CARTER, 1979, p. 126). 
 

                                                           
119

 As feras apontavam os focinhos afiados à lua e uivavam como se partisse o coração dele. Dez lobos; vinte 

lobos tantos lobos que ela não conseguia contá-los, uivando em concerto como dementes ou perturbados. Os 

seus olhos apanhavam a luz da cozinha e brilhavam como cem velas. Está muito frio, coitados, disse ela; não me 

admira que uivem tanto. Fechou a janela ao lamento fúnebre dos lobos e despiu o xaile escarlate de cor 

vermelha, dos sacrifícios, da sua menstruação. E visto que o medo não a ajudaria em nada, deixou de ter medo. 
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 Após essa cena, Carter mais uma vez mostra os sentimentos e desejos mais profundos 

de sua protagonista. Ela aponta sua personagem como alguém que escreve a sua própria 

história e decide aonde quer chegar. A ingenuidade e a inocência ficam distantes da menina 

Chapeuzinho Vermelho, cuja feminilidade não está preestabelecida como no discurso 

patriarcal de como uma mulher deve se comportar ou ser. Após essa passagem, o diálogo 

tradicional marcado no conto Chapeuzinho Vermelho surge, mas com outra interpretação, 

pois são personagens recriados por Carter: 

 

What big arms you have. All the better to hug you with. Every wolf in the 

world now howled aprothalamion outside the window as she freely gave the 

kiss she owed him. What big teeth you have! (...) All the better to eat you 

with
120

 (CARTER, 1979, p.127-128). 
 

 A protagonista ao invés de se deixar ser devorada pelo lobisomem, o seduz, assumindo 

o início de uma relação sexual: ―The girl burst out laughing; she knew she was nobody's meat. 

She laughed at him full in the face, she ripped off his shirt for him and flung it into the fire, in 

the fiery wake of her own discarded clothing. The flames danced like dead souls 

onWalpurgisnacht‖
121

(CARTER, 1979, p.128). O comportamento da garota no conto se 

distancia da personagem Chapeuzinho Vermelho, pois ela não é mais descrita como a garota 

inocente. Carter finaliza o seu conto quando diz que a garota ―sleeps in granny's bed, between 

the paws of the tender wolf.‖
122

 (CARTER, 1979, p. 129). 

 

Conclusão  

 Nesse trabalho, foi traçado um paralelo para atualizar a posição ideológica da figura 

feminina. Mostrou-se qual era o tipo de conceito que as mulheres tinham no século passado 

em relação à identidade e ao gênero, e ainda, como era o papel delas diante de uma sociedade 

construída ao longo da história, através de um discurso patriarcal, que as moldavam para 

serem subalternas, reprimiam suas vozes, julgando-as por serem o segundo sexo, apagadas da 

literatura e da história. Diante dessa situação, a autora Angela Carter tenta revogar esses 

                                                           
120

 Que grandes braços você tem. Para melhor te abraçar. Todos os lobos do mundo uivaram agora um cântico 

matrimonial fora da janela quando ela deu de espontânea vontade o beijo que devia. Que grandes dentes você 

tem! (...) Para melhor te comer. 
121

 A jovem desatou a rir; sabia que não era carne de ninguém. Riu dele na sua cara, rasgou-lhe a camisa e 

deitou-se perto do fogo, junto dos vestígios ígneos da sua própria roupa descartada. As chamas dançaram como 

almas mortas na Noite de São Silvestre. 
122

 Dormia na cama da vovó entre as patas do lobo terno. 
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velhos conceitos, atualizando as velhas tradições dos contos de fadas por versões mais 

contemporâneas. 

 Como exposto, Carter ao se apropriar do conto de fadas não só subverteu o papel da 

personagem feminina, como também estabeleceu outras reflexões sobre o gênero contos de 

fadas. Ademais, a escritora britânica não estabeleceu qualquer pudor ao evidenciar a 

sensualidade que paira entre Chapeuzinho e o lobo e investiu na ousadia para caracterizar o 

seu conto. 
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Resumo: Ressaltando a relevância do letramento como horizonte ético-político para o ensino 

de língua materna, fazemos, neste trabalho, uma reflexão sobre o gênero crônica em sala de 

aula a partir da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, posta como arcabouço teórico-

metodológico possível e necessário à promoção de práticas escolares de leitura e de produção 

textual comprometidas com uma ressignificação da escola, da teoria e da vida. Atrelamos à 

essa explanação teórica a exposição de uma sequência didática em torno do objeto de ensino 

mencionado, lançando mão de uma problematização acerca, principalmente, do seu constructo 

social, noção que, embora fundamental na teoria do Círculo, ainda é pouco explorada nas 

práticas docentes, no chão da escola. Defendemos que o gênero crônica, de grande circulação 

nos livros didáticos de língua portuguesa, merece uma atenção a mais de nossa parte, no 

sentido de se evitar perspectivas demasiadamente formais. Antes, faz-se preciso privilegiar 

abordagens que apontem mais para a dimensão social do gênero. Assim, o estudo do gênero 

crônica em sala de aula deve valorizar a sua origem e ligação intrínseca, porém problemática, 

com o jornal, focalizando, sobretudo, a instabilidade dessa relação, a qual é uma das 

responsáveis pelo seu caráter literário. 

PALAVRAS-CHAVE: M. Bakhtin; Crônica; Ensino de língua materna.   

  

Considerações iniciais 

Desde que adentrou a escola, a teoria dos gêneros vem quebrando a hegemonia da 

tradição de análise gramatical, apegada à palavra e à frase descontextualizada. O ensino de 

língua não está pautado mais exclusivamente por uma concepção cognitivista, em que ―[a] 

língua é deduzida da necessidade do homem de autoexpressar-se, de objetivar-se. (...) criação 

espiritual do indivíduo‖ (BAKHTIN, 2011, p. 270); antes, soma-se a ela a concepção 

comunicativo-interacionista, em que se percebe que a capacidade de comunicação da língua 

está atrelada também a um grande complexo social, interpenetrado no sistema e nas práticas 

reais entre interlocutores. 

Entretanto, a chegada dessa teoria à escola não tem sido isenta de problemas, visto que 

prepondera ainda no ambiente escolar o uso descontextualizado da língua. Talvez o principal 

problema seja mesmo a recorrente deturpação que a teoria sofre ao chegar nesse espaço, 

motivada, sobretudo, pela falta de conhecimento mais aprofundado por parte dos professores, 
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na medida em que estes não dispõem de tempo para pesquisar os próprios conteúdos de suas 

aulas, muito menos para planejar seu material e refletir sobre sua abordagem didática, fatores 

estes fundamentais para garantir o trabalho contextualizado com a língua, caracterizado pela 

promoção de situações reais de interação. 

Assim, ao não se conceber a teoria bakhtiniana dos gêneros em sua complexidade e 

integridade, esquecendo de considerar, por exemplo, o conceito de construto social, colabora-

se para a reprodução dos velhos métodos de ensino de língua. Ademais, não queremos dizer 

que alguns gêneros sofrem mais essa perda do que outros, pois todos os gêneros são 

igualmente sociais. Nesse trabalho, escolhemos focar o caso específico do que acontece com a 

crônica – bem como propor uma metodologia de ensino que tenta sanar esse problema – a 

qual passa a ser mal compreendida quando não se trata devidamente das peculiaridades de sua 

natureza jornalístico-literária.  

 

Os gêneros discursivos e a sua dimensão social 

Quando a teoria dos gêneros apareceu no Brasil, sua revolução deveu-se a dois fatores 

principais: o fato de colocar o texto como objeto principal de estudo da língua, no lugar da 

tradição gramatical da palavra e da oração isoladas; e o fato de considerar esse texto dentro da 

dinâmica social, atentando-se a todo o seu construto social, no que se incluem a sua origem, 

seus usos e significações reais.  

Tais fatores, sem dúvida, demonstram o potencial dessa teoria para nos auxiliar no 

ensino de línguas quando nossa intenção é tanto habilitar o aluno para o uso adequado da 

língua nas mais diversas situações, quanto criar condições para a reflexão sobre ela e sobre o 

próprio mundo através dela. Mas é preciso compreender muito bem o que é concebido por 

Mikhail Bakhtin como texto e o que significa esse construto social que o compõe, para não 

incorrer em erros que tornem insatisfatória a aplicação da teoria, transformando-a, assim, em 

mais uma abordagem formal. 

Desse modo, não se pode compreender nem o texto nem a teoria dos gêneros sem 

compreender a teoria da enunciação, de onde nascem esses conceitos. Isso, porque há por 

detrás deles uma concepção de linguagem que leva em consideração a língua como fator 

social, dinâmica dentro da sociedade e portadora de ideologias. A teoria de enunciação de 

Bakhtin concebe o enunciado como ―unidade real da comunicação discursiva‖ (BAKHTIN, 
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2011, p. 269), pois é ele que efetivamente carrega o potencial comunicacional da língua, 

desvelando-se, não só inteligível, mas completo de significação para os interlocutores, porque 

é no enunciado que se pode entrever o discurso ideológico e os fatores sociais que o 

possibilitaram, enquanto a palavra e a oração, como ―unidades significativas da língua‖ 

(BAKHTIN, 2011, p. 301), têm apenas possibilidades de comunicação, dependendo de sua 

inserção no enunciado para que essa possibilidade torne-se um fato. 

O que a compreensão dessa parte da teoria implica para nós, professores, é a 

percepção da necessidade do trabalho com a língua tendo em vista sempre essa sua dinâmica 

em sociedade na forma dos mais variados tipos de enunciados, os quais carregam em si as 

ideologias impregnadas na sociedade, tanto pelo conteúdo que veiculam, quanto pela forma 

linguística pela qual o expressam. Daí que o estudo da palavra e da oração não seja nunca 

suficiente para desvelar, de fato, como funciona a comunicação linguística em sociedade, 

antes ―(...) o estudo do enunciado como unidade real da comunicação discursiva permitirá 

compreender de modo mais correto também a natureza das unidades da língua (enquanto 

sistema) – as palavras e orações‖ (BAKHTIN, 2011, p. 269), porque estas estão sempre a 

serviço dos enunciados. 

Quando Bakhtin coloca o texto como objeto privilegiado do estudo da linguística 

(aliás, das ciências humanas, de modo geral), isso ocorre porque ele o concebe como um 

enunciado: acabado, permeado de significações verbais e extraverbais, com autoria e 

endereçamento. Justamente por essas características o texto-enunciado é sempre um dado 

concreto, nunca repetível. E é daí que nasce a ideia de gênero discursivo: ―O gênero do 

discurso não é uma forma da língua, mas uma forma típica do enunciado; como tal forma, o 

gênero inclui certa expressão típica a ele inerente‖ (BAKHTIN, 2011, p. 293). Isso significa 

dizer que os gêneros são modelos (mais ou menos abstratos) de enunciados (estes sim, 

concretos) que se apresentam de modo relativamente estável nas trocas comunicativas de 

diversos campos do conhecimento.  

Deduz-se dessa compreensão de texto-enunciado e de gênero discursivo que a ideia do 

construto social que os gera é um dos elementos-chave na teoria bakhtiniana. Acontece que, 

com a chegada da dessa teoria às salas de aula da educação básica, essa parte em especial 

parece não ter sido considerada como deveria. No afã de transformar a teoria em uma 

metodologia de ensino (o que, aliás, não existe nos escritos de Bakhtin), atenta-se muito mais 
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para o plano temático e para o plano linguístico, sem se fazer a devida conexão entre elas e o 

seu constructo social. Por vezes, resume-se este à simples função do texto, sem se 

problematizar os seus usos, o seu modo de circulação, quem são os seus destinatários, a que 

campo do conhecimento pertence e se permite uma maior ou menor interferência crítica e 

criativa, por exemplo. 

No caso da crônica, da qual falaremos melhor mais adiante, essa simplificação dá-se, 

em geral, dizendo que a mesma é um texto narrativo, que utiliza uma linguagem próxima do 

coloquial, mas ao mesmo tempo literária, e que é um texto literário encontrado no jornal, o 

qual utiliza a notícia como sua matéria-prima. Grosso modo, não ocorrem problematizações 

em torno dessas características, as quais estão perpassadas por um mundo social e, nessa 

simplificação, ―perde-se novamente a função e o papel social da escritura e corre-se o risco de 

criar estereótipos de gênero‖ (RODRIGUES, 2001, p.16). 

O que é preciso trazer à tona novamente, então, é o fato de que o construto social do 

gênero é parte essencial, que determina a escolha temática e as escolhas linguísticas que darão 

concretude ao texto-enunciado. Ignorar essa complexa teia social no qual ele está imerso é 

ignorar a sua própria condição de gênero, é ignorar justamente que ―[a]s formas da língua e as 

formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e à 

nossa consciência em conjunto e estreitamente veiculadas‖ (BAKHTIN, 2011, p. 283). É, 

portanto, retornar a um estudo meramente formal das formas da língua, ainda que tenha a 

vantagem de o fazer a partir do texto (texto-sistema, isolado nas formas da língua). 

 

O construto social do gênero crônica 

A crônica tem uma longa história na literatura, remontando à Idade Média, quando era 

relacionada aos relatos de feitos heroicos (LOPES; REIS, 2007). No entanto, os traços que a 

compõem hoje são bastante diferenciados dessa origem, e se fixaram no século XIX. Esse 

renascimento do gênero deu-se na mídia impressa francesa: foi em Paris, no Journal de 

Débats, que se publicaram os primeiros ―feuilletons‖ (folhetins), em 1800, por Jean Louis 

Geoffroy, contexto no qual era recorrente tratar da crítica da atividade dramática (MOISÉS, 

1988, p.132). 

Com o tempo, os temas passaram a ser ampliados e, então, os ―feuilletons‖ passaram a 

tratar tanto de arte quanto de fatos diversos do cotidiano social e político. Eles não eram, 
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porém, um gênero, mas um espaço destinado à literatura no jornal e onde cabia também uma 

forma mais livre de escrita. No Brasil, esses ―feuilletons‖ chegaram junto com o romantismo 

e tornaram-se ―folhetins‖, igualmente designando mais o espaço reservado à literatura no 

jornal (no rodapé) do que um gênero (COUTINHO, 1999).  

Nesse espaço, eram publicados tanto episódios de romances (posteriormente 

organizados em livros, da mesma forma que ocorria na França) quanto textos em que os 

escritores faziam observações sobre o cotidiano, mas mantendo uma linguagem mais 

elaborada literariamente e ―conversando‖ com o seu leitor, buscando conquistar o público. 

Essa ampliação do espaço de literatura no jornal para o diálogo direto com o leitor foi o que, 

de fato, desenvolveu no Brasil um gênero diferenciado.  

Nesses termos, a crônica é, antes de tudo, o resultado de uma fusão entre dois campos 

discursivos: o da expressão metafórica e subjetiva da literatura e o da linguagem cotidiana e 

informativa do jornal. Essa fusão tem por intuito atingir diretamente o leitor pela sensibilidade 

diante do mundo cotidiano observado, como explica Massaud Moisés (2001, p. 116): ―Fletido 

ao mesmo tempo para o cotidiano e para as suas ressonâncias nas arcas do ‗eu‘, o cronista está 

em diálogo virtual com um interlocutor mudo, mas sem o qual sua (ex)incursão se torna 

impossível‖. Tal diálogo tornou-se, assim, um dos pontos mais característicos do gênero, pelo 

seu apelo diante de um público leitor médio, em verdade pouco acostumado com a linguagem 

literária. 

Essa característica de hibridismo que a crônica carrega até hoje é resultado também, 

portanto, da situação sociohistórica em que nasceu. Vale lembrar, afinal, que o próprio 

desenvolvimento da imprensa no país se deu em meio a um paradoxo, pois o ―público de 

massa‖ dos jornais representava apenas uma pequena parcela da população, devido ao 

baixíssimo número de alfabetizados (SÜSSENKIND, 1987, p. 73). Assim, atentamo-nos para 

a ideia de que, se o número de alfabetizados no país era já pequeno, o número de leitores 

habilitados para lidar com um texto elaborado literariamente deveria ser uma parcela ínfima.  

Assim, por um lado, tal relação implicou no desenvolvimento do gênero com suas 

características de tema cotidianos e de linguagem mais informal, próxima da coloquialidade. 

Por outro, fez com que a crônica se enraizasse no veículo jornalístico, visto que inexistia um 

sistema literário formado. Revela-se, dessa maneira, a necessidade de uma aliança entre os 

campos da comunicação – o que, aliás, ocorreu em toda a América Latina –, mas que poucas 
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vezes se dará em proveito da literatura, especialmente no caso do Brasil, onde ―os escritores 

não podem viver da literatura; devem trabalhar como docentes, funcionários públicos ou 

jornalistas, criando, para o desenvolvimento literário, relações de dependência com a 

burocracia estatal e com o mercado informacional de massas‖ (CANCLINI, 1990, p. 207, 

grifos nossos
123

). 

Portanto, este é o cenário de nascimento e de difusão da crônica, caracterizado por 

uma conflituosa dependência com o mercado da informação e de produção de bens culturais, 

seja na sua origem, seja no decorrer de sua história. Nessa complexa relação entre a crônica e 

o jornal, fica evidente que este não funcionou apenas como seu simples suporte, pois o modo 

específico de circulação e o público leitor médio da imprensa não deixaram de influenciar nas 

escolhas temáticas e linguísticas do cronista, bem como o próprio cronista não deixou de 

pertencer ao meio jornalístico. 

Diante desse quadro, Luiz Simon (2007) alerta para o perigo de se dissociar a 

caracterização da crônica da caracterização do jornal, pois isso a levaria a uma ―condição de 

isolamento‖ não condizente com a realidade, o que acaba gerando equívocos de interpretação 

do gênero. Por outro lado, associar a crônica diretamente com a notícia jornalística também é 

uma forma de deturpá-la, uma vez que o cronista não se prende tão somente a esses fatos, 

usufruindo de uma liberdade muito maior, seja pela narrativa ficcional, mais próxima do 

conto, seja pela exposição de ideias e/ou sentimentos (SIMON, 2007, p. 06). 

Ao que parece, a crônica mantém muitos pontos de contato com o jornal, mas varia em 

sua avaliação, como aponta o jornalista José Marques de Melo (2002, p. 147): ―(...) sua 

motivação principal é o conjunto dos fatos que o Jornal acolhe em suas páginas e colunas (...), 

sua função é a de apreender-lhes o significado, ironizá-los ou vislumbrar a dimensão poética 

não explicitada pela teia jornalística convencional‖. Sendo assim, a crônica aborda esse 

―conjunto de fatos‖ (atente-se que não se refere somente à notícia) de um ponto de vista 

altamente subjetivo, além de ter outras funções que vão além dos demais gêneros presentes no 

jornal: ela busca fazer-nos refletir sobre a vida a partir dos fatos cotidianos, por vezes 

divertindo-nos, por vezes nos fazendo reencontrar com nós mesmos. 

                                                           
123 No original: ―los escritores no pueden vivir de la literatura; deben trabajar como docentes, funcionários 

públicos o periodistas, lo cual crea al desarollo literario relaciones de dependencia respecto de la burocracia 

estatal y el mercado informacional de masas‖. 
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O cronista não busca apenas nos informar, tampouco convencer-nos do seu ponto de 

vista, embora faça também ambas as coisas. Sua missão maior é o diálogo sobre a vida a 

partir das coisas aparentemente mais triviais. É por essa razão que a sua relação com o jornal 

é conflituosa, tanto quanto é produtiva: em um meio em que se busca informação objetiva, 

com credibilidade, pontos de vista bem fundamentados, a crônica é como se fosse uma 

―espécie de avesso, de negativo da notícia‖ (COELHO, 2002, p. 156) que tem, porém, a 

mesma matéria-prima das demais, bem como o mesmo público. Trata-se, mais uma vez, de 

uma mescla entre o discurso jornalístico, apegado aos assuntos mais imediatos e materiais, e o 

discurso literário, que busca, de certa forma, transcender esses mesmos assuntos a partir do 

trabalho com a palavra. 

Por conseguinte, essa relação complexa crônica-jornal é um dos elementos que 

enriquece o gênero, e por isso não pode jamais faltar no trabalho com ele em sala de aula. Se 

o trabalho a partir dos gêneros requer que o aluno compreenda o texto-enunciado como parte 

de um sistema mais complexo da comunicação discursiva, atentando-se para as práticas 

sociais que o envolvem, então é necessário que, ao se trabalhar com a crônica, essa dimensão 

social seja bem compreendida, tirando dela o máximo proveito.  

 

Proposta de sequência didática para o ensino da crônica 

Ao mesmo tempo em que se embasa nas teorizações oriundas do Círculo de Bakhtin, a 

presente proposta de sequência didática tem como base também as experiências dos próprios 

autores no ensino de língua materna, em salas de aula do ensino fundamental e médio. Por 

esta razão, ela foi pensada para ser aplicada tanto no 9º ano do ensino fundamental quanto no 

1º ano do ensino médio. Partimos, ainda, da ideia de que a crônica é um gênero de fácil acesso 

no mundo já conhecido do aluno e apresenta a vantagem de fazer a ligação entre esse mundo e 

um universo de gêneros e práticas sociais ainda pouco ou nada conhecidos. Descrevemos esse 

percurso numa previsão de 10 h/a, divididas em cinco blocos de duas aulas, pois é com essa 

configuração que se apresenta, geralmente, a disciplina de língua portuguesa na educação 

básica.  

 

Aula 1: Conhecendo o ambiente de circulação do gênero 
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Como salientamos, ainda que goze de estatuto literário, a crônica é um gênero que está 

muito ligado ao jornal, pela sua história e, principalmente, pelo que essa história acabou 

legando-lhe como características de gênero. Consequentemente, consideramos que a melhor 

forma de apresentar esse gênero para os alunos dos níveis selecionados seja traçando um 

paralelo com o jornal.  

É claro que muitos alunos poderão já conhecer a crônica, pois ela frequentemente tem 

aparecido nos livros didáticos e, semelhante à forma como aqui sugerimos, ela costuma vir 

inclusa nos gêneros jornalísticos, ainda que se ressalve sua especificidade literária
124

. O 

problema, muitas vezes, é que as crônicas postas em livros didáticos são crônicas antigas, de 

autores já renomados na literatura brasileira (Rubem Braga, Fernando Sabino, Clarice 

Lispector, Carlos Drummond de Andrade). Não que isso em si seja um problema, mas esse 

recorte descontextualizado pode gerar um equívoco conceitual na percepção do aluno, que 

não associa a crônica a um texto atual, em circulação na sociedade – equívoco que, em geral, 

está associado à toda a literatura. 

A proposta dessa aula de ambientação é, portanto, fazer com que o aluno perceba a 

crônica dentro do veículo jornalístico (de preferência, já conhecendo alguns dos gêneros que o 

compõem) ao realizar duas leituras: uma leitura mais ampla do jornal como um todo e uma 

leitura da crônica. Ao fazê-lo, o aluno tem a oportunidade de comparar os gêneros presentes 

no jornal e estes com a crônica. Essa comparação é de fundamental importância para levantar 

questionamentos, como: o que há de semelhante e de diferente entre eles e a crônica; se há 

diferenças de linguagem, de conteúdo; o que é mais ou menos interessante e porquê.  

O que se quer, de fato, nessa primeira etapa, é que o aluno perceba que ―cada gênero 

está vinculado a uma situação social de interação típica, dentro de uma esfera social; tem sua 

finalidade discursiva, sua própria concepção de autor e destinatário‖ (RODRIGUES, 2004, p. 

423). Assim, embora todos componham o jornal (o qual já é, em si, um gênero discursivo), 

cada gênero presente nele possui também peculiaridades, de acordo com que tipo de interação 

quer estabelecer, que objetivo quer alcançar. É claro que sabemos que os alunos não chegarão 
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 Destacamos que a crônica quase nunca é vista como um conteúdo da literatura, já que ainda pesa sobre ela 

certo preconceito. Além do mais, quando há a divisão da literatura em disciplina específica, a situação agrava-se, 

já que existe o costume estabelecido (inclusive por orientação dos PCN‘s) de que o seu estudo seja feito a partir 

da história da literatura, onde, sabemos, permanecem características de época e nomes de autores e obras de 

importância histórica, pouco se falando (e lendo) sobre as próprias obras e os gêneros que compõem o sistema 

literário. 
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a essas conclusões tão rapidamente e de maneira tão clara, no entanto, a concretude do ato 

comunicacional nesse contato com o todo facilitará sua compreensão no futuro. 

Mais especificamente, nesse primeiro momento já se pode apontar para o fato de que a 

crônica está ligada ao noticiário do cotidiano, mas o aborda de uma perspectiva diferenciada, 

mais subjetiva e apresentando ―um componente de ‗relativização‘ com relação ao resto do 

jornal‖ (COELHO, 2002, p. 160). Levantando-se essa questão, é preciso mostrar, pois, que ―o 

cronista não repete os procedimentos do repórter‖ (SIMON, 2007, p.11), abrindo caminho, 

dessa maneira, para uma reflexão maior sobre o papel social dos gêneros e suas formas 

específicas de composição. 

 

Aula 2: Fazendo a comparação entre a crônica e a notícia  
 

É bastante comum, como já frisamos, essa comparação da crônica com o gênero 

notícia, argumentando-se que ambas tratam dos fatos cotidianos, com a diferença de que esta 

última o faz objetivamente e sobre as questões mais relevantes, enquanto o cronista escolhe 

casos de maneira mais pessoal e os aborda com maior liberdade. E isso é verdade para uma 

parte das crônicas, aquelas em que, realmente, é possível identificar essa matéria-prima a 

partir de comentários bastante voltados para a realidade vivida e presente nas páginas dos 

jornais. 

Isso acontece, por vezes, porque o próprio cronista é um jornalista
125

, outras vezes, 

porque há casos em voga que tocam profundamente sua alma e, por isso, o cronista se dispõe 

a falar dessas notícias. Em ambos os casos, o texto torna-se crônica pela sua maneira 

―altamente pessoal, uma reação individual, íntima, ante o espetáculo da vida, coisas, seres‖ 

(COUTINHO, 1999, p. 136). 

A segunda aula proposta tem como metodologia, por essa razão, promover a 

comparação entre uma crônica e uma notícia, de preferência atuais, para instigar no aluno 

estas reflexões sobre como os textos podem partir de uma mesma realidade e se configurarem 

de forma diversa. Mais interessante ainda é que esses textos tratem sobre um mesmo tema, 

pois assim o aluno poderá perceber melhor como ―[a] escolha dos meios linguísticos e dos 
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 Podemos citar, apenas a título de ilustração, Rubem Braga, que fazia questão de lembrar sua condição, 

inclusive nas próprias crônicas; e, atualmente, Xico Sá. 
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gêneros do discurso é determinada, antes de tudo, pelas tarefas (pela ideia) do sujeito do 

discurso (ou autor) centradas no objeto e no sentido‖ (BAKHTIN, 2011, p. 289).  

É importante, sobretudo, que haja um debate sobre essa temática como tratada nos 

textos, avaliando-se o ponto de vista de cada um, que informações novas eles nos trazem, etc. 

Assim, o aluno poderá compreender melhor como a crônica institui um contraponto dentro do 

jornal, mas o faz pelo diálogo, afinal ―[p]or um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente 

diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 

configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade‖ (BRAIT, 2005, p. 94, grifos 

nossos). 

Nesses parâmetros, a crônica está em permanente diálogo com outros textos presentes 

na sociedade, dos quais apenas damos maior evidência àqueles que estão no próprio jornal em 

que ela também circula, isso em razão do interesse em comum pelos temas que cercam o 

cotidiano. No entanto, é fundamental destacar que esse diálogo pode sim acontecer pela 

divergência, e é ela, inclusive, que muitas vezes propicia o caminho literário para o cronista. 

Isso porque ele exercita outros pontos, nem sempre tão evidentes e, por vezes, parece mesmo 

fugir do tema central, quando, na verdade, ocorre é um ―encontro feliz entre o motivo da 

crônica e algo da sensibilidade do escritor à espera do chamado para vir à superfície‖ 

(MOISÉS, 2001, p. 107).  

Constitui um exercício interessante que o aluno estabeleça esse comparativo em busca 

do diálogo entre os textos e vá, ao longo da sequência, compreendendo como nossas práticas 

linguísticas reais então em constante diálogo, e como, muitas vezes, nossos enunciados são 

mesmo pautados ―pelos enunciados do outro sobre o mesmo tema, aos quais respondemos, 

com os quais polemizamos‖ (BAKHTIN, 2011, p. 297). Ler a notícia e a crônica em conjunto, 

nessa etapa, ajuda-os a compreender como funciona o complexo da comunicação discursiva e 

desperta-os, ainda, para uma outra parte desse dialogismo: o diálogo que há entre os 

interlocutores, nesse caso, o autor e o leitor.  

Nesse momento da aula, é essencial que o aluno dê forma às suas próprias opiniões a 

respeito do tema debatido, concordando com uma ou outra visão de mundo (da notícia ou da 

crônica) ou até mesmo apresentando outra completamente diferente. Há, nessa postura, uma 
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atitude responsiva (BAKHTIN, 2011) que é preciso valorar e saber utilizar
126

, pois escrever 

se constitui sempre como um diálogo, e bem sabemos como é difícil estimular essa etapa em 

sala de aula. Assim, a sugestão é de que se proponha uma primeira produção textual em que o 

aluno tente dialogar com a notícia e/ou com a crônica, expondo o seu ponto de vista, 

percebendo que esse é o procedimento do cronista perante o mundo e, assim, colocando-se, 

aos poucos, nesse papel. Não se trataria ainda de uma crônica propriamente, mas de um 

esboço que possa ser melhorado ao longo das aulas seguintes.  

 

Aula 3: O estatuto literário da crônica 

Após problematizar a situação da crônica dentro do jornal, atentando-se para seu 

diálogo com a notícia, a quarta aula da sequência proposta tem como objeto as crônicas que se 

distanciam um pouco mais dessa estrutura de comentário, ou seja, volta-se para as crônicas 

em que o ―fato real‖ aparece menos palpável. Busca-se trabalhar com exemplares mais 

narrativos, cujas características estruturais ―se identificam com a ênfase narrativa dos contos‖ 

(SIMON, 2007, p.06), mas que, de qualquer forma, não perdem de seu horizonte o cotidiano, 

pelas temáticas tratadas e pela linguagem utilizada. 

A ideia é analisar uma crônica retirada do cânone, isto é, já compilada em livro porque 

seu autor adentrou o restrito círculo da literatura. De preferência, é interessante que o aluno 

tenha contato com o livro em que a crônica escolhida foi publicada. Há muitos nomes que 

podem ser utilizados, dos quais podemos citar, além dos já expostos anteriormente, Stanislaw 

Ponte Preta, Raquel de Queiróz, Paulo Mendes Campos, Millôr Fernandes, Eneida de Moraes. 

Isso deve ser feito com o objetivo de aprofundar-se no caráter literário do gênero, apontado 

nas aulas anteriores, bem como para apresentar ao aluno a diversidade estrutural da crônica, 

saindo do senso comum da relação crônica-notícia.  

Nesses moldes, a metodologia consiste em trabalhar com uma única crônica, sobre a 

qual, inicialmente, deve ser debatido o tema, cabendo ao professor o papel de mediador na 

tarefa de apontar para a relação existente entre esse tema e questões sociais, ou até mesmo 
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notícias recentes. É claro que a escolha da crônica deverá considerar a relevância do tema, a 

qualidade estética do texto e até mesmo a proximidade entre a linguagem nela presente 

daquela usada pelos alunos. Contudo, quanto à atualidade temática não haverá tanta 

dificuldade, tendo em vista que essa é justamente uma de suas características mais marcantes. 

É sobre esse aspecto, inclusive, que Afrânio Coutinho (1986, p. 135) refere-se quando afirma 

que a crônica é ―um gênero anfíbio que tanto pode viver na coluna de um jornal como na 

página de um livro‖, fato esse que muito contribuiu para que o gênero fosse aceito pelos 

críticos como produto literário.  

Trata-se, pois, de uma perenidade própria à literatura, a qual tende a mascarar o 

contexto social imediato que a gerou para dele se tornar independente e, assim, ganhar novos 

sentidos diante da mutabilidade do mundo. Nas palavras de Dominique Maingueneau (2001, 

p. 05), é uma ―pseudo-enunciação‖ pois, ao mesmo tempo em que remete a uma realidade 

enunciativa, acaba mascarando-a, a ponto de torná-la outra coisa. Mas, mesmo assim, a 

literatura consegue comunicar, e é essa relação complexa que a enriquece. Bakhtin, inclusive, 

também se dedicou a estudar a linguagem literária em sua peculiaridade enunciativa, 

atentando-se a essa questão. Em seu ensaio sobre os gêneros literários, ele afirma que  

 

a linguagem literária é um sistema dinâmico e complexo de estilos de 

linguagem; o peso específico desses estilos e sua inter-relação no sistema da 

linguagem literária estão em mudança permanente. A linguagem da 

literatura, cuja composição é integrada pelos estilos da linguagem não 

literária, é um sistema ainda mais complexo e organizado em outras bases 

(BAKHTIN, 2011, p. 267). 

 

Essas ―outras bases‖ perpassam, portanto, uma função comunicativa que não se dá de maneira 

direta, mas, utilizando-se dos demais estilos, faz-se de uma dimensão estética para atingir 

diversos fins que não são, porém, unívocos. A crônica apresenta perfeitamente essa 

característica, principalmente quando se inclina mais para a narratividade e/ou para o lirismo, 

sendo justamente esses tipos considerados mais literários. Por isso, faz-se preciso que essas 

produções sejam trabalhadas com mais afinco em sala de aula, principalmente quando se 

defende que o ensino de língua materna e de literatura ocorram conjuntamente, valorizando, 

assim, as diversas matizes da língua e sabendo explorar as suas potencialidades.  

O objetivo maior dessa etapa é, com isso, que o aluno perceba que a crônica não é 

necessariamente perecível, e nisso reside mais uma, e das principais, de suas diferenças dos 
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demais gêneros que circulam no jornal. Ela pode continuar a ganhar sentidos ao longo do 

tempo, porque trata de questões mais profundas – sociais, históricas, humanas –, a partir do 

cotidiano, e, ainda, ficcionalizando-o e metaforizando-o, como fazem questão de frisar os 

mais diversos críticos, dos quais destacamos Davi Arrigucci Jr (1987, p. 53): 

 

Não raro ela adquire assim, entre nós, a espessura do texto literário, 

tornando-se, pela elaboração da linguagem, pela complexidade interna, pela 

penetração psicológica e social, pela força poética ou pelo humor, uma 

forma de conhecimento de meandros sutis de nossa realidade e de nossa 

história. 
 

O debate sobre a temática da crônica analisada e de seu caráter literário deverá passar 

pelas questões de linguagem, as quais podem ser já exploradas. Porém, justamente por conta 

da densidade e da complexidade envolvidas nessa discussão, o aprofundamento sobre os 

aspectos linguísticos da crônica ocorrerá na aula seguinte. Assim, para buscar uma maior 

penetração da discussão estabelecida, sugere-se que o aluno pesquise – no ambiente escolar 

(biblioteca, sala de informática, etc.) ou em casa – cronistas mais antigos e suas obras, e 

procure ler alguns de seus textos. Essa pesquisa servirá, antes de tudo, para efetivar o contato 

do aluno com o texto literário e lhe oferecer um arcabouço maior de formas a utilizar na sua 

produção textual em andamento. 

 

Aula 4: Explorando os aspectos linguísticos do gênero 

O objetivo dessa etapa é explorar o plano de expressão do gênero. Partindo da 

premissa de que o aluno já tenha construído um conhecimento básico nesse campo, ao ter 

comparado a crônica com os demais gêneros do jornal, em especial com a notícia, e ao ter 

verificado as características que a tornam um texto literário. Sendo assim, o papel do 

professor nessa etapa é juntar todas essas considerações feitas anteriormente, tanto por ele 

quanto pelos próprios alunos, para analisar os aspectos linguísticos de uma crônica específica 

e, dessa maneira, desvelar as suas peculiaridades, o seu universo e as suas (in)tensões. 

Aqui, cabe frisar que tais escolhas linguísticas aparecem sempre a serviço de uma 

intenção comunicativa e, nesse sentido, todo o trabalho em torno da forma do texto deve 

atentar para o fato de que ―[à] diferença das unidades significativas da língua – palavras e 

orações -, que são impessoais, de ninguém e a ninguém estão endereçadas, o enunciado tem 
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autor e destinatário‖ (BAKHTIN, 2011, p. 301). Então não basta mostrar aos alunos que a 

crônica apresenta uma linguagem informal, faz uso de figuras de linguagem para ficcionalizar 

o real e usa modalizadores quando comenta as notícias, por exemplo; antes, interessa muito 

mais provocar nos alunos a percepção para os efeitos que isso causa no texto (para o leitor). 

Nesse sentido, um dos aspectos linguísticos mais interessantes de se notar (e se trabalhar em 

sala) talvez seja a atualidade evidente da língua usada na crônica, afinal ―sem essa prática, a 

crônica deixaria de refletir o espírito da época, uma vez que a língua corrente constitui a mais 

viva expressão da sociedade humana, no tempo (COUTINHO, 1999, p. 134). 

A partir dessa preocupação com a língua atual, viva, pode-se tanto explorar melhor o 

texto, seguindo a sua tessitura, quanto evidenciar como a nossa relação com o tema é 

valorativa, determinando ―a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do 

enunciado‖ (BAKHTIN, 2011, p. 289). Evidencia-se, em consequência, como o autor se 

apropria da língua, exprimindo, pelas suas escolhas, a sua individualidade e procurando 

também atingir o leitor através de uma nova relação com essas mesmas palavras, ou seja, pela 

interpretação, construindo os sentidos do texto.   

Ao fim da aula, espera-se que o aluno dê continuidade à crônica esboçada 

anteriormente, percebendo como a sua individualidade é importante para criar o seu 

enunciado, com as suas palavras, compenetradas da sua expressão (BAKHTIN, 2011, p. 294), 

da sua vontade de dizer sobre o mundo. Principalmente em um gênero como a crônica, em 

que se soma à vontade de exprimir algo sobre o mundo a necessidade de um estilo individual, 

o qual ―integra diretamente o próprio edifício do enunciado, é um de seus objetivos 

principais‖ (BAKHTIN, 2011, p. 265). Ao mesmo tempo em que colabora com o exercício 

crítico da realidade, principalmente pelo diálogo com os gêneros jornalísticos que os subverte, 

a crônica introduz o exercício literário, ampliando o domínio linguístico criativo do aluno. 

 

Aula 5: A função social da produção dos alunos 

Não raro, ouvimos dizer que a crônica é um gênero simples, e vemos muito disso nos 

livros didáticos que a trazem: um híbrido de jornalismo e literatura, em que permanecem os 

temas daquele e a linguagem deste. Vimos, no entanto, que a questão não é tão simples assim. 

Por isso, quando propomos que o aluno escreva uma crônica, ao longo dessa sequência 
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didática, não podemos esperar que ele consiga produzi-la com perfeição nem com tanta 

qualidade quanto um escritor profissional, utilizando de figuras de linguagem originais, por 

exemplo. A questão talvez seja de que para ler a crônica não se exige um grande repertório 

linguístico, sociocultural e literário, mas para escrevê-la com qualidade tal repertório se faz 

imprescindível. 

O que propomos aos alunos, nesse momento, é a finalização de sua produção textual, 

cuja elaboração foi iniciada na aula 2, valendo-se, para tanto, de todo o trabalho de idas e 

vindas que a tarefa possa demandar. Entretanto, é possível que o aluno já tenha aprimorado 

esse texto ou que, pelo contrário, ele não sinta mais que tenha qualquer coisa a dizer com ele, 

e venha a se sentir melhor produzindo um novo texto. Nesse caso, o professor deve estar 

preparado para investigar um novo assunto – de preferência instigado pelo jornal, para ativar 

o contraponto crônica/jornal – e trabalhar a atitude responsiva do aluno. 

De qualquer forma, a atividade final pressupõe que houve um trabalho contínuo de 

instigação do aluno perante temas relevantes para ele e, por isso, seus textos-enunciados 

finais, em forma de crônica, precisam transformar-se em práticas reais mediante divulgação e 

leitura, afinal, ―o direcionamento, o endereçamento do enunciado é sua peculiaridade 

constitutiva sem a qual não há nem pode haver enunciado‖ (BAKHTIN, 2011, p. 305). 

Sugere-se, assim, o compartilhamento das crônicas num espaço propício, seja num 

momento determinado para tal, seja em um espaço virtual, criado pela turma para a 

divulgação de seus produtos finais ao longo da disciplina – prática que vem se ampliando e 

demonstrando ótimos frutos. O que não se pode fazer, ao se trabalhar com a crônica ou com 

qualquer outro gênero, é deixar que o texto perca a sua potencialidade real de enunciar, 

principalmente em se tratando de textos de sujeitos em formação, com tantos pontos de vista 

novos a mostrar ao mundo. 

 

Considerações finais 

Quando privilegiamos o estudo da crônica na escola, é preciso frisar que estamos, 

mesmo que nem sempre de modo deliberado, reproduzindo a sua história enquanto gênero no 

Brasil. Isso porque estamos apresentando a leitores novos, muitas vezes com pouca 

experiência leitora e literária, um gênero de mais fácil acesso, que consegue intermediar o 
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mundo de gêneros conhecidos pelos alunos (orais primários) e um mundo que a ele ainda vai 

se apresentar (gêneros secundários). 

 Diante do exposto, acreditamos que a crônica consegue atingir os adolescentes com 

mais facilidade, primeiro porque é aparentemente ―mais simples‖ e ligada diretamente à vida 

cotidiana, o que viabiliza a sua leitura; segundo que ela ativa em seus leitores o desejo de usar 

a língua com mais propriedade e de forma mais ativa, visto que ―quanto melhor dominamos 

os gêneros, tanto mais livremente os empregamos, tanto mais plena e nitidamente 

descobrimos neles a nossa individualidade‖ (BAKHTIN, 2011, p. 285). 

Dessa maneira, abre-se um horizonte no qual existe a possibilidade de os alunos 

construírem seus próprios enunciados a partir daquilo que eles já conhecem, sendo permitida 

uma linguagem muito próxima daquela que eles já dominam. Assim, eles acabam se tornando 

mais aptos para refletirem e usarem a seu favor as potencialidades da linguagem verbal 

humana, realizando com mais chances de êxito os seus projetos de discurso.  

No entanto, isso só acontecerá se houver uma coerência teórica e metodológica no 

trato com o gênero, isto é, abordando-o em sua complexidade inerente e considerando, ainda, 

a sua inserção na dinâmica social atual. Enfoque esse que, se quisermos realmente combater a 

hegemonia da tradição formalista, torna-se de suma importância na lida com todo e qualquer 

gênero do discurso em sala de aula.  

 

Referências 

ARRIGUCCI JR, Davi. Fragmentos sobre a crônica. In: _____. Enigma e Comentário: 

ensaios sobre literatura e experiência. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. Trad. Paulo Bezerra. 6 ed. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2011. 

BRAIT, Beth. Bakhtin e a natureza constitutivamente dialógica da linguagem. In: BRAIT, 

Beth (org). Bakhtin: dialogismo e construção do sentido. 2 ed. Campinas: Editora da 

Unicamp, 2005.  

CANCLINI, Nestor Garcia. La modernidade después de la posmodernidad. In: BELLUZZO, 

Ana Maria de Moraes (org). Modernidade: Vanguardas Artísticas na América Latina. São 

Paulo: Editora UNESP, 1990, p. 201-237. 

COELHO, M. Notícias sobre a crônica. In: CASTRO, G. de; GALENO, A. (Orgs.) 

Jornalismo e literatura: a sedução da palavra. São Paulo: Escrituras, 2002. 

COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil – volume VI. 5 ed. São Paulo: Global, 1999. 



 

 
 

 669 

LOPES, Ana Cristina & REIS, Carlos. Dicionário de Narratologia. Coimbra: Almedina, 

2007. 

MAINGUENEAU, Dominique. O Contexto da Obra Literária: enunciação, escritor, 

sociedade. Trad. Marina Appenzeller. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

MELO, José Marques de. A crônica. In: CASTRO, Gustavo de; GALENO, Alex. (Orgs.) 

Jornalismo e literatura: a sedução da palavra. São Paulo: Escrituras, 2002. 

MOISÉS, Massaud. A Criação Literária: prosa II. 17 ed. São Paulo: Cultrix, 2001. 

_____. Dicionário de Termos Literários. 5 ed. São Paulo: Cultrix, 1988. 

RODRIGUES, Rosângela H. Gênero do Discurso e cronotopo: A dimensão social 

constitutiva do gênero. In: Seminário Nacional sobre Linguagem e Ensino. Anais do 

Seminário Nacional sobre Linguagem e Ensino. Pelotas, V. 3, 2001.  

_____.  Análise de gêneros do discurso na teoria bakhtiniana: algumas questões teóricas e 

metodológicas. Linguagem em (Dis)curso. Tubarão, v. 4, n. 2, p. 415-440, jan./jun. 2004 

SIMON, Luiz Carlos Santos. Impasses em torno da crônica. In: IV Congresso de Letras da 

UERJ-São Gonçalo, 2007, São Gonçalo-RJ. Anais do IV Congresso de Letras da UERJ-São 

Gonçalo. São Gonçalo: Botelho Editora, 2007. v. Único. p. 1-26. 

SÜSSENKIND, Flora. Cinematógrafo de Letras: literatura, técnica e modernização no Brasil. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 670 

OS ENUNCIADOS E O “MITO” INDALÉCIO/MARIADINA, ELOS QUE SE 

CONFRONTAM E SE (CON) FUNDEM 
 

 Léa Evangelista PERSICANO
 
 

UFG/RC 

 

Resumo: Esse artigo foi inicialmente elaborado para uma disciplina
127

 do Mestrado em 

Estudos da Linguagem e apresentado em Grupo de Trabalho (GT), durante o IV SINALEL. 

Nele, descrevemos-analisamos-interpretamos algumas sequências fílmicas de Narradores de 

Javé (2003), nosso objeto de pesquisa
128

 da dissertação, à luz sobretudo do conceito de 

enunciado em Bakhtin (2003), compreendido como unidade real da comunicação discursiva, 

um elo na cadeia de outros enunciados. Para tanto, o articulamos com o conceito de signo 

ideológico, deixando pistas para o entendimento da interação verbal, heterogeneidade 

enunciativa e polifonia, segundo uma concepção dialógica de linguagem, muito profícua para 

pesquisas que problematizam discursos verbais e visuais como a nossa, que demandam 

análises que englobam as perspectivas social, ideológica e estética da linguagem. No processo 

de (re) construção do ―mito fundador‖ Indalécio/Mariadina, na e pela trama cinematográfica 

brasileira estudada, misto de drama e comédia, enfocamos determinados embates enunciativo-

discursivos, dialético-dialógicos, bem como alguns espaços narrados e representados. 

Destacamos os diálogos das personagens, que se constituem narradoras nesses espaços, onde 

todas pretendem um lugar de destaque, assim como o olhar sobre o outro e sobre si mesmo. 

São várias as versões, os enunciados e os discursos, sobre e para as histórias de origem do 

Vale de Javé, região que se constituiu por divisas cantadas e não a versão verdadeira, ainda 

que visualizemos esse devaneio no projeto de livro, o documento escrito. Os enunciados-

relatos coincidem, se complementam, se digladiam, se refutam, se (con)fundem e o ―mito‖, 

então, adquire interpretações várias e roupagens distintas.  

PALAVRAS-CHAVES: Enunciados; Mito; Bakhtin.  

 

Introdução 

A trama do longa-metragem brasileiro Narradores de Javé (2003) – formato DVD, 

1:42:00, colorido – desenvolve-se em torno da tentativa de uma comunidade de cultura 

basicamente oral em construir um documento escrito, um livro, com a(s) história(s) grande(s) 

do Vale de Javé, a partir das enunciações verbais e correspondentes performances de 

determinadas personagens-narradoras. Esses falantes se reúnem, em vários espaços, com esse 

intuito e vão relatando suas versões ao designado e pretenso ouvinte-escrevente Antônio Biá, 

por uma imposição e iminente tragédia.  
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Na (re) construção de um fato histórico e, também discursivo, o ―mito fundador‖ 

Indalécio/Mariadina, esse filme explora enormemente o riso, a cultura popular, certa 

representação de brasilidade (sobretudo do Nordeste do país). Nele, destacam-se as interações 

verbais, dialético-dialógicas, dos relatos entre si e das personagens-narradoras, bem como as 

interações entre elas e a personagem Antônio Biá, além de entre esse e Zaqueu, aquele que 

exerce a função de porta-voz tanto das autoridades para o povo quanto do povo para as 

autoridades. A informação veiculada por esse narrador-personagem é que o livro pode salvá-

los bem como a sua região, evitando a não inundação e o consequente abandono dessa terra 

pela construção de uma barragem. É a forma encontrada para o Vilarejo de Javé sofrer 

tombamento histórico e virar patrimônio, não vindo a desaparecer.  

Por meio de uma metodologia descritivo-analítica-interpretativa, a partir de algumas 

sequências fílmicas delimitadas (com marcação de tempo) e de enunciados transcritos (com 

base na materialidade do roteiro final), buscamos relacionar mais especificamente os 

conceitos de enunciado e signo ideológico (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014), segundo 

uma concepção dialógica de linguagem, com o filme e apresentar uma leitura desse objeto 

cultural/simbólico, de acordo com o que propõe Bakhtin (2003), para quem o enunciado é a 

unidade real da comunicação discursiva, pressupõe posição responsiva do ouvinte/destinatário 

e compreensão responsiva por parte deste, sendo um elo na cadeia de outros enunciados. 

Embasados por esse olhar teórico, inicialmente, apresentamos as sequências em que o 

narrador-personagem Zaqueu está presente e anuncia a necessidade de se construir um 

documento escrito com as histórias de Javé, ausentando-se do povoado enquanto os relatos 

acontecem. Após, situamos Antônio Biá na ―sapiência‖ do seu ofício e, então, descrevemos e 

relacionamos os relatos propriamente ditos, focando-nos nos narradores de Javé.  

 

Preparações para os enunciados-relatos  

 Na igreja (00:07:06 a 00:12:42), os moradores de Javé, assim como nós espectadores, 

somos informados pela voz/enunciação de Zaqueu, o narrador da estória maior do filme
129

, 
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que a única forma de impedir a inundação do vilarejo é por meio de um trabalho científico. 

―Eles disseram que só não inundam quando a cidade tem alguma importância, tem história 

grande. Quando tem coisa de tombamento e vira patrimônio‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 24).  

Nesse momento, ele veicula uma ideologia dos engenheiros (representantes da ciência, do 

―progresso‖), do governo do Estado da Bahia, de uma cultura letrada. Para Bakhtin/ 

Volochínov (2014, p. 47; grifos dos autores), 

 

classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. 

Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 

contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. 

Esta plurivalência social do signo ideológico é um traço de maior 

importância. Na verdade, é este cruzamento dos índices de valor que torna o 

signo vivo e móvel, capaz de evoluir. 

 

 Percebemos valores diferentes em torno da construção do livro (científico). Para a 

comunidade, esse objeto, estranho à sua cultura, pode propiciar uma salvação, apesar de, a 

princípio, a ideia parecer-lhe incompreensível, ―O povo todo está mudo, parado, sem 

entender‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 29), conforme descrição do roteiro e imagens do filme. 

Para o outro, o estrangeiro, parece não passar de um embrólio/logro, um adiamento de um 

fato, no caso, inevitável, a instalação de uma usina hidrelétrica, conforme a ênfase de Zaqueu: 

―É isso mesmo: vão construir a barragem e Javé tá no caminho das águas, logo isso aqui tudo 

vira represa...‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 22). 

 Zaqueu se serve/utiliza disso para trazer destaque para si mesmo. Atribui a si a ideia 

que pode salvar a comunidade e o povoado: ―uma idéia me socorreu e começou a alumiá essa 

cabeça que é minha! [...]
130

 Vamos escrever a [grande] história do Vale de Javé!‖ (CAFFÉ; 

ABREU, 2008, p. 28-29). Inclusive, os planos narrativos (planos-sequência) se alternam, se 

misturam, se sobrepõem (00:06:16 a 00:12:42): na primeira parte de sua fala, as imagens o 

focalizam no ancoradouro, onde exerce papel de narrador no filme; na segunda, encontra-se 

na igreja, enquanto apenas personagem do filme; e as imagens vão e vem de um plano para 
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 É necessário ressaltar que há diferenças entre o texto do filme e o texto do roteiro, pelo motivo de serem 

materialidades diferentes. Entretanto, o roteiro desse filme oferece material adequado para que seja utilizado em 

nossa pesquisa, pois em vários aspectos suas informações são muito próximas às do filme. Segundo Carrière e 

Bonitzer (1996, p. 12), ―Escrever um roteiro é muito mais que escrever. Em todo caso, é escrever de outro modo: 

com olhares e silêncios, com movimentos e mobilidades, com conjuntos incrivelmente complexos de imagens e 

de sons que podem estabelecer mil relações entre si‖.  
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outro. E então Zaqueu completa: ―Só que tem uma coisa: Lá, eles me falaram que só tem 

validade se for um trabalho assim... científico!‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 29).  

 Mas, quando é indagado a respeito do que é científico, ele se enrola e se enerva: 

―Científico é... é... é coisa assim... [...] é...é que não pode ser as patacoadas mentirosas que 

ocês inventam! As patranha duvidosa que ocês gostam de dizer e contar!‖ (CAFFÉ; ABREU, 

2008, p. 30). Os presentes se entreolham, também confusos. Nesse momento, percebemos a 

tentativa frustrada de Zaqueu em caracterizar o discurso científico, que em nossas sociedades 

possui maior validade e autoridade, se comparado ao discurso não científico, do senso 

comum. Entre os moradores de Javé, é este que tem validade. 

 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 

amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 

existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 

de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as 

quais elas citam, imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos da 

vida e da atividade, existem determinadas tradições, expressas e conservadas 

em vestes verbalizadas (BAKHTIN, 2003, p. 294-295). 

 

 Conforme afirma Bakhtin (2003), os diferentes enunciados bem como sua validade 

argumentativa relacionam-se ao histórico, ao social e ao ideológico, não podendo ser deles 

dissociados. Por meio das palavras e do discurso, entendemos que Zaqueu tenta se distanciar 

do povo e da cultura da qual faz parte; procura atribuir-se um lugar de verdade, enquanto 

intitula os demais de mentirosos. Mas o tempo todo é capturado pelas palavras / pelo discurso 

/ por sua enunciação, que demonstram que faz parte do grupo. O discurso de Zaqueu, assim 

como o 

Nosso discurso, isto é, todos os enunciados (inclusive as obras criadas) é 

pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 

assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. 

Essas palavras trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 

assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos (BAKHTIN, 2003, p. 294-295). 

 

 No início da narrativa, no ancoradouro (00:06:16 a 00:07:04), enquanto prepara sua 

fala, diz-se/inclui-se no grupo dos não alfabetizados, afirmando não ser das letras (conforme o 

filme), isto é, ―também não sei ler e escrever‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 21). Lembremos 

que a cultura da comunidade de Javé é basicamente oral. Nesse sentido, trazemos as reflexões 

de Bakhtin/Volochínov (2014, p. 38; grifos dos autores),  
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É preciso fazer uma análise da palavra como signo social para compreender 

seu funcionamento como instrumento de consciência. É devido a esse papel 

excepcional de instrumento da consciência que a palavra funciona como 

elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela qual 

for. A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. 

 

 A consciência de Zaqueu, o narrador e personagem, é uma consciência social. O 

tempo todo parece cair em contradição. Oscila entre a ideologia da cultura do seu povo e a 

ideologia da cultura do outro, culturas essas que se misturam, valores que se digladiam, 

tentam sobrepor-se, mas coexistem, numa relação dialético-dialógica. E é o próprio Zaqueu 

que, num bar/armazém (00:15:18 a 00:18:36), anuncia a Antônio Biá o que ele precisa fazer: 

―A gente quer que [cê] escreva a história do Vale de Javé‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 39). E 

coloca sobre a mesa o volume com as páginas em branco; Biá se mostra perplexo. Completa 

Zaqueu: ―Tem de fazer um dossiê, uma juntada na escrita, das coisas acontecidas por aqui‖ 

(CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 40).  

 Zaqueu passa a tarefa a Antônio Biá
131

, enunciando e anunciando: ―amanhã eu tô indo 

embora dizer pras autoridades que o povo de Javé já tá se unindo, preparando os documentos. 

Quando voltar, é melhor o senhor ter o seu serviço bem adiantado‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, 

p. 41). E após se retirar do vilarejo (00:20:21), o trabalho do pretenso ouvinte-escrevente se 

inicia. A narrativa do filme então segue pelo trabalho das câmeras, pela atuação de Biá, bem 

como de outras personagens. 

 

Os enunciados e o “mito” Indalécio 

 Antônio Biá destaca-se entre os moradores do Vale de Javé e redondezas por ser o único 

adulto alfabetizado à época. Em dado momento da história do Vilarejo, ele adiou o 

fechamento da agência dos Correios (e consequentemente o seu desemprego) por escrever 

cartas, com estórias criativas e fantasiosas sobre o povo, sendo considerado, na ocasião, 

possuidor de mãos malditas, pois o conteúdo dessas cartas era também difamador (00:13:35 a 

00:15:17). Diante do projeto de livro (documento/monumento) e a possibilidade de interceptar 

a construção da barragem, suas mãos adquirem valor de santas, pois através delas pretende-se 
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 Zaqueu é um homem de meia idade, pouco mais velho que Antônio Biá. E junto da comunidade de Javé 

possui relativa autoridade. 



 

 
 

 675 

salvar (não só) a situação. Em contextos diferentes, percebemos que o signo mãos assume 

valores diferentes.  

 As habilidades no manuseio da linguagem para a criação / invenção que essa 

personagem apresenta e as que se supõe que ele domine para diferentes tipos de textos nos 

remetem a Bakhtin (2003, p. 285; grifos do autor), 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 

empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 

individualidade (onde é possível e necessário), refletimos de modo mais 

flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, realizamos de 

modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso. [...] entretanto, para o 

indivíduo falante eles têm significado normativo, não são criados por ele 

mas dados a ele. Por isso um enunciado singular, a despeito de toda a sua 

individualidade e do caráter criativo, de forma alguma pode ser considerado 

uma combinação absolutamente livre de formas da língua.   

 

 Durante todo o tempo, Antônio Biá tenta imprimir seu estilo aos relatos que lhe são 

apresentados, tentando deixar neles a sua marca, a sua interpretação, assim como outrora 

fizera com as cartas. A primeira personagem-narradora com quem estabelece diálogo é 

Vicentino Indalécio da Rocha, na casa/oficina deste. Vicentino é pai de Tereza, uma mulher 

que parece ter sido amante de Biá no passado; a princípio, é a ela a quem procura, pois lhe 

entrega uma rosa.  

 Nas sequências em que está com Vicentino (00:20:25 a 00:30:27), Antônio Biá tece 

considerações sobre o ato de escrever, o fato acontecido (gravado na memória
132

 dos 

narradores) e o fato escrito. Esses são influenciados não só pelos estilos de quem relata e/ou 

escreve (falante, autor, historiador), pressupõem ―diferentes diretrizes de objetivos, projetos 

de discurso‖ (BAKHTIN, 2003, p. 272), sofrem interpretações e (des) identificações por parte 

dos sujeitos envolvidos na enunciação, bem como compartilham e difundem valores culturais 

e ideológicos localizados sócio-historicamente. O estilo, segundo Bakhtin (2003, p. 266),  

 

é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de especial 

importância – de determinadas unidades composicionais: de determinados 

tipos de construção de conjuntos, de tipos do seu acabamento, de tipos da 

relação do falante com outros participantes da comunicação discursiva. 
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 Individual e, ao mesmo tempo, social. 
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Entendemos então porque Vicentino não concorda com a interferência de Antônio Biá em sua 

construção do relato acerca da fundação de Javé e lhe adverte. Os estilos de ambos são 

diferentes e variam também conforme seus projetos de discurso, um oral e outro escrito. 

 Na casa de Deodora (00:33:37a 00:46:40), destacamos os embates enunciativo-

dialógicos que ocorrem entre Antônio Biá e a personagem-narradora Deodora, entre ela e a 

personagem-narradora Firmino, em que ambos interpretam a heroína/louca Mariadina e o 

herói Indalécio, em outro tempo de narrativa (o passado). Entretanto, há várias outras 

personagens presentes, em pé ou sentadas, na maioria em roda, que também interferem nos 

diálogos, cada uma a seu modo. Como afirma Bakhtin (2003, p. 271), ―Toda compreensão da 

fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora o grau desse 

ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 

forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante‖. As imagens do presente e do 

passado se alternam e acontece uma votação para decidir qual versão ou quais versões 

deve(m) integrar o livro, havendo pronunciamentos sobre a validade ou não de ambas. 

 Entre um relato e outro, Antônio Biá não é mais dono do seu tempo. Isso fica claro 

quando moradores o retiram de sua casa e o levam para a casa dos irmãos gêmeos, 

denominados Gêmeo (Armando Peneré) e o Outro, idosos. (00:52:18 a 00:58:56) O relato 

desses gira em torno basicamente do relacionamento amoroso entre a mãe e os pais (também 

gêmeos), brigas, intrigas, desavenças, posse de terra. Gêmeo afirma que os restos de Indalício 

(variação, na pronúncia, para o signo Indalécio) estão enterrados nas terras de seu pai, agora 

dele: ―bote isso em letras grandes; é onde está enterrada a ossada de Indalécio, o fundador, 

bem como as armas que ele escondeu...‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 107). 

 A próxima personagem-narradora é o jovem Daniel, que é encontrado por acaso 

(1:00:21 a 1:04:32), quando Biá adentra pela casa dele procurando as portas do fundo, para 

fugir do povo, que não lhe dá sossego. Daniel é saudosista e rememora apenas a história de 

seu pai, Isaías, ao contrário dos demais (1:01:07 a 1:04:32). Não percebemos nenhuma 

inferência a Indalécio nesse relato
133

. 
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 Ocorre uma inversão de sequências entre o filme e o roteiro. Neste, o relato de Daniel vem antes do relato dos 

gêmeos. Após o relato de Daniel, no roteiro, o personagem Vado exclama e questiona: ―Baita história, hein, Biá? 

Mas, cá prá nós, o senhor acha que ela tem algum proveito pro livro, quer dizer, pra grande história de Javé?‖ 

(CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 94), sobre o quê ficamos pensando ao assistir ao filme, independentemente se 

conhecemos ou não o texto do roteiro.  
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 A sequência seguinte das imagens é na casa do próprio Antônio Biá (1:04:34 a 1:05:21), 

à noite. Sua mão direita, segurando um lápis, persegue uma formiga na folha em branco do 

pretenso livro. Parece confuso e cansado. Depois, escreve na parede. No outro dia, a voz de 

Zaqueu (em off) mistura-se às imagens de um céu azul e Biá indo em direção ao Quilombo 

(África), onde mora pai Cariá, a última personagem-narradora a ser entrevistada: ―Quando a 

gente mais precisa do tempo, ele voa... Antônio Biá já nem era mais dono de si; dia e noite, 

vinha gente de todo canto oferecendo as histórias‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 116).  

 O relato de Pai Cariá/Cateto, aproximadamente 70 anos, negro, é mediado pelo 

intérprete Samuel (1:06:36 a 1:12:03), pois se expressa em outra língua. Nessa narrativa, 

Indalécio (um jovem negro) recebe o nome de Indaléu e Mariadina de Oxum (mulher-

divindade). O passado é reconstruído, no e pelo discurso dessa personagem-narradora, tendo 

como referência a África. Os elementos que aparecem no seu relato diferem-se 

significativamente dos elementos presentes nos outros relatos, ainda que o Brasil se 

componha de tantas culturas. Bakhtin/Volochínov (2014, p. 62; grifos dos autores) realçam 

que ―o signo e a natureza social em que se insere estão indissoluvelmente ligados. O signo 

não pode ser separado da situação social sem ver alterada sua natureza semiótica‖. 

 Nas várias versões da e para a história de Javé, visualizadas nos e pelos relatos 

descritos, os espaços imagéticos são de regiões agrestes, brasileiras, com exceção desse 

último, que a região é de um espaço supostamente africano. Os heróis e a heroína narrados 

são parecidos física e/ou emocionalmente com as personagens-narradoras (em alguns casos, 

interpretadas pelos mesmos atores), seja pela idade, cor de pele, traços físicos e de 

personalidade, marcas nos corpos. Os objetos utilizados pelos narradores não estão apenas 

presentes figurativamente no ritual de cada um: funcionam como um estopim (ponto de 

partida) para as narrativas e igualmente cumprem uma função expressiva nas relações 

estabelecidas entre o passado e o presente. Com o manuseio deles, pretende-se inclusive uma 

projeção para o futuro: no caso, o nome e o relato obterem um lugar de destaque no pretenso 

livro.  

 O relato de Vicentino (00:22:01 a 00:26:35), homem mais velho, se desenvolve a partir 

da arma de Indalécio, guerreiro, forte, chefe de guerra:  

 

Como o senhor deve de saber, é quase certo que eu seja parente distante 

daquele nobre chefe de guerra. Indalécio era homem duro, seco, sistemático, 
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que não dizia sim quando queria dizer não. Pra ele, cada coisa tinha uma só 

medida. Contam que nunca descia do cavalo. Dormia sentado na sela pra 

estar sempre pronto para a guerra... (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 48-49).  

 

 Homem de meia idade, ―ferido‖, Indalécio é o único a montar cavalo e a liderar um 

grupo, de na maioria homens, com algumas mulheres e crianças, trazendo um sino numa 

espécie de carro de boi (sem bois, puxado por homens). Na enunciação de Vicentino, 

Indalécio está ferido; entretanto, pelas imagens do filme, ficamos em dúvida quanto a ele estar 

ou não ferido e de que grau é esse ferimento. Como afirma Bakhtin (2003, p. 272),  

 

todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 

porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio 

do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa 

mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com 

os quais seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, 

polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte).  

 

 Deodora inicia seu relato (00:35:24 a 00:39:45) dando destaque a Mariadina e 

apostando que Vicentino nem a mencionou. Exibe um sinal de nascença, uma mancha 

próxima ao seio e afirma que os descendentes dessa guerreira o têm. Quando entra na 

interpretação propriamente dita (o passado), enquanto Mariadina, mulher de meia idade, a 

princípio caminha e junto dela aparecem mais mulheres compondo o bando, se comparado ao 

relato anterior. O sino é carregado em um andor. Mariadina afirma que Indalécio está ferido, 

depois o percebe morto sobre o cavalo e assume a liderança do grupo no lugar dele. Canta as 

divisas e demarca o território, que hoje é Javé. De volta ao presente, encerra seu relato: 

―Mulher que, de fato, teve importância foi Mariadina...‖ (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 70).  

 No relato de Firmino (00:39:46 a 00:44:16), o grupo está mais animado e Indalécio não 

está ferido, pelo contrário, até canta. Só que quando desce do cavalo, para atender 

necessidades fisiológicas, como evacuar, se depara com uma doida maltrapilha estirada ao 

chão, Mariadina. No diálogo entre eles, que é o foco da sequência, Indalécio (Firmino) 

explica: ―Nóis somo gente guerreira, gloriosa, que saímo fugido... quer dizer, fugido não, mas 

em retirada... expulsos das nossas terras de ouro e pra longe caminhamos...‖ (CAFFÉ; 

ABREU, 2008, p. 74). Neste relato, a quantidade de homens se equivale à quantidade de 

mulheres, não vemos crianças. O sino também é carregado, mas em um andor mais 

simplificado, se comparado ao anterior. Quando as imagens retornam ao espaço da casa de 
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Deodora, Firmino está deitado no chão imitando a Mariadina narrada e por isso arruma 

confusão com a proprietária, que lhe impõe: ―Levanta daí, escracho!... Essa é patranha mais 

descabeçada que já ouvi! Fazer de Mariadina uma louca farrapilha!!!‖ (CAFFÉ; ABREU, 

2008, p. 76).  

 Em cada enunciação, cada sujeito discursivo emprega estilo e entonação característicos, 

manifesta emoções e juízos de valores, na interação uns com os outros, os quais ―são 

estranhos à palavra da língua e surgem unicamente no processo do seu emprego em um 

enunciado concreto‖ (BAKHTIN, 2003, p. 293).  Eis as características/peculiaridades do 

enunciado, conforme Bakhtin: a) limites definidos pela alternância dos sujeitos do discurso 

(falantes); b) conclusibilidade específica (aspecto interno da alternância), isto é, possibilidade 

de responder ao enunciado/de ocupar uma posição responsiva
134

; c) sua relação com o próprio 

autor e com os outros membros da comunicação. 

 Pela descrição-análise-interpretação que empreendemos do filme, visualizamos: os 

enunciados e discursos das personagens alternarem-se, bem como suas atuações/ 

performances; os enunciados e discursos das personagens-narradoras interagirem entre si, 

confirmando alguns elementos, refutando outros; os enunciados e discursos delas interagirem 

com os de Antônio Biá e com de outros membros da comunidade; assim como cada um 

interage com suas enunciações-relatos e as informações que veiculam, identificando-se ou não 

com elas. O que se passa na casa de Deodora propicia um encadeamento entre tais 

enunciações-relatos, pois sua narrativa retoma a de Vicentino e, ao mesmo tempo, propicia 

uma abertura para a narrativa de Firmino, que caçoa de Mariadina, atribuindo-lhe um lugar de 

louca.  

 Para Bakhtin (2003, p. 301), 

 

o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes mas também aos 

subseqüentes da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por 

um falante, tais elos ainda não existem. Desde o início, porém, o enunciado 

se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, 

em essência, é criado. [...] É como se todo o enunciado se construísse ao 

encontro dessa resposta.    
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 Cuja determinação provém de três elementos/fatores: ―1) exauribilidade do objeto e do sentido; 2) projeto de 

discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas típicas composicionais e de gênero do acabamento‖ 

(BAKHTIN, 2003, p. 280-281). 
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 O ―mito‖ Indalécio/Mariadina, como visto, é o objeto de discurso das personagens que 

se constituem narradoras pela trama cinematográfica de Narradores de Javé (2003) e 

nenhuma delas é a primeira a falar sobre esse ―mito fundador‖, ainda que no filme e neste 

trabalho trazemos os enunciados-relatos em uma ordem. Reafirmamos com Bakhtin (2003, p. 

299-300) que  

 

seja esse objeto qual for, não se torna pela primeira vez objeto do discurso 

em um dado enunciado [...] O objeto, por assim dizer, já está ressalvado, 

contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, 

convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, 

correntes. 

  

 E quando os moradores do Vilarejo são questionados sobre qual versão é a melhor, há 

quem vote em mais de uma, alegando que a retirada de uma pode causar prejuízo às demais. 

O ato de se votar por uma versão ou mais de uma vem reforçar certa(s) ideologia(s) ligada(s) 

a certas representações simbólicas e imaginárias, também alimentadas por ideias mais antigas, 

ligadas a enunciados e discursos outros. O ―mito fundador‖, sintetizado sob a ótica de Chauí 

(2007, p. 10),  

 

oferece um repertório inicial de representações da realidade e, em cada 

momento da formação histórica, esses elementos são reorganizados tanto do 

ponto de vista de sua hierarquia interna (isto é, qual o elemento principal que 

comanda os outros) como da ampliação de seu sentido (isto é, novos 

elementos vêm se acrescentar ao significado primitivo). Assim, as 

ideologias, que necessariamente acompanham o movimento histórico de 

formação, alimentam-se das representações produzidas pela fundação, 

atualizando-as para adequá-las à nova quadra histórica. É exatamente por 

isso que, sob novas roupagens, o mito pode repetir-se indefinidamente.  

 

 Pela leitura que fizemos do filme, versões coincidem, se complementam, se digladiam, 

se refutam. O mito Indalécio/Mariadina ganha várias interpretações e roupagens, inclusive em 

alguns casos o/a ator/atriz que interpreta a personagem-narradora é o/a mesmo/a que 

interpreta a personagem herói/heroína narrado/a, a exemplo de Gero Camilo, como os 

personagens Firmino e Indalécio e Luci Pereira
135

, como as personagens Deodora e 
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 O narrador do trailer (o conhecido ator José Wilker), que não aparece no filme, não cita/destaca Luci Pereira, 

atriz pouco conhecida. Isso também ocorre no cartaz de divulgação, que se tornou também capa do DVD. Em 

seu lugar, enumera o reconhecido Matheus Nachtergaele (participação especial), o Sousa, com quem Zaqueu, o 

primeiro narrador do filme, entrava seu diálogo. Essa questão, possivelmente, relaciona-se a questões, dentre 

outras, mercadológicas (mercado consumidor para o filme).   



 

 
 

 681 

Mariadina. A característica do enunciado e do discurso de ser um elo na cadeia de outros 

enunciados e discursos derruba, inclusive, a noção de sujeito como origem do enunciado e do 

discurso, confirmando a noção de sujeito como constituído nos e pelos enunciados/discursos.  

 

Conclusão 

 Várias são as versões apresentadas (compostas por enunciados e discursos) sobre e para 

a história de Javé – entendida como sinônimo das histórias de origem e dos guerreiros que as 

compuseram, em que se destaca Indalécio/Mariadina – e não uma única versão, a verdadeira, 

apesar de a proposta do livro (escrito) em certo sentido ter se pautado por essa ilusão. O que 

nos remete à ampla definição de mito enquanto narrativa, discurso, fala, relato, como ―forma 

de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e 

inquietações‖ (ROCHA, 1985, p. 7).  

 Desse modo, ―O mito é, pois, capaz de revelar o pensamento de uma sociedade, a sua 

concepção de existência e das relações que os homens devem manter entre si e com o mundo 

que os cerca‖ (ROCHA, 1985, p. 12). Composto por palavras, signos, enunciados e discursos, 

o mito é carregado de ideologias e sofre modificações ao longo do tempo, de acordo com os 

contextos sociais em que os sujeitos discursivos estão inseridos, pressupondo igualmente 

compreensão e ação responsivas, conforme pudemos perceber pela materialidade (fílmica e 

do roteiro) de Narradores de Javé (2003). 

 O projeto de livro que propiciou a confirmação do resgate do ―mito‖ Indalécio/ 

Mariadina, que até o momento vivia apenas na mente e na fala dos moradores de Javé, a 

princípio seria uma unidade de comunicação discursiva, do mesmo modo que os diálogos 

travados entre as personagens do filme o foram, cuja compreensão responsiva esperada por 

parte da comunidade javelina em relação às autoridades seria a não construção da barragem. 

Quando Zaqueu retorna (1:25:14), já não dá tempo de fazer praticamente mais nada. 

 O intento de produzir o livro (documento escrito), até onde assistimos no filme, não se 

concretiza, ao contrário do empreendimento da barragem. E o signo sino, que perpassa toda a 

trama fílmica, que foi inicialmente trazido (de vários modos) para o local onde seria o berço 

do Vale de Javé, depois instalado na torre da igreja, vai embora do povoado por cima do carro 

do próprio Zaqueu.     
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Resumo: Discutiremos e verificaremos a importância da narrativa (ficcional e histórica) na 

esfera pessoal e coletiva dos sujeitos e como ela repercutiu nas experiências com o tempo e o 

mundo. Nessa discussão lançamos mão dos historiadores e filósofos que esclareceram de 

maneira incontornável a problemática que persiste entre historiadores e os escritores 

ficcionais. Estes teóricos, como Jörn Rüsen (2001) e Jean-Paul Sartre (1970), nos permitirão 

compreender um caminho do meio para o que aparenta ter se tornado um entroncamento 

teórico delicado e que também se tornou debate político de áreas específicas da humanas – 

Letras e História. Filiado a isso avocamos dois termos cruciais para edificarem nossa análise: 

a sombra utilizada pelo psicanalista Carl Gustav Jung (2000), que representa aquilo que o 

individuo não deseja enxergar ou aceitar dentro ou fora de si; e o conceito de leveza sugerido 

por Italo Calvino (2010), na obra Seis propostas para o próximo milênio, que representa a 

característica que podemos obter através da literatura (leitura e escrita) ao lidarmos com os 

dilemas e paradoxos percebidos como ―durezas da vida‖. Pelos conceitos de Jung e Calvino se 

tratarem de termos aparentemente distantes, procuramos por em análise prática este aparato 

teórico numa reflexão com o romance do curitibano Cristovão Tezza, A Suavidade do Vento 

(1991), onde um professor escritor chamado Matôzo procura compreender seus dilemas 

através da produção de uma narrativa, um romance. Como uma metáfora que por excelência 

mostrar a funcionalidade e os desdobramentos das narrativas para os indivíduos. A análise 

teórica filiada a um objeto artístico concreto e representativo da realidade, como um romance, 

possibilitou perceber e compreender de maneira clara a situação em discussão. Como 

também, de maneira prática, assimilar a relevância das narrativas para o conhecimento/leitura 

de mundo e dos indivíduos.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História; Cristóvão Tezza. 

 

Introdução 

A narrativa ficcional sempre foi empregada pelo ser humano como ferramenta de 

expressão de ideias, opiniões e, sobretudo, como uma inegável e eficaz forma de 

autoconhecimento. Como também, para compreender seus próximos e semelhantes como 

pessoas que ainda tendo suas idiossincrasias, compartilhem experiências diversificadas ao 

passo que habitam o mesmo mundo. Dessa maneira, podemos sempre realizar uma busca 

constante para entender a nossa existência. Utilizada como uma forma de expressão individual 

e coletiva, a Literatura é uma expressão artística que toca e estimula profundamente o ser 
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humano por ela ser produto da linguagem e uma das capacidades mais importantes do ser 

humano.  

Foi com a concepção de que a narrativa ficcional é portadora de um conhecimento 

humano complexo, que intentamos elaborar uma breve discussão sobre o uso da literatura 

como forma de compreensão e trato da vida.  Tal discussão considera a literatura e a história 

como textos construídos através de fluições fictícias, uma vez que, a história é escrita por 

meio do trabalho de organização do tempo e o que nele ocorre. Caso a história não os 

laborasse de modo a criar sentido para a humanidade, a história seria apenas um registro de 

fatos lineares.   

Jean-Paul Sartre em o Existencialismo é um Humanismo (1970) afirma que o ser 

humano procura se amparar naquilo que não possui e que lhe oferece poder. Devido a isso, a 

narrativa tornou-se um grandioso exemplo de uma ferramenta que nós nos amparamos por ela 

ser capaz de reforçar as identidades de cada individuo ao passo que constitui sentido por 

organizar a realidade humana.  

A história, que pode ser entendida também como narrativa, tem o trabalho de 

transformar o tempo real em tempo humano (RÜSEN, 2001), pois caso acontecimentos sejam 

narrados/documentados de maneira cronológica eles seriam transformados apenas em relatos. 

A narrativa consegue materializar valores construindo e modelando culturas. Logo, o agir 

humano não é natural, pois o tempo natural é cronológico/linear, seu agir é histórico devido 

ser capaz de articular o tempo de modo a extrair sentido da realidade. Jörn Rüsen (2001) 

denomina a operação mental humana de ―constituição do sentido da experiência do tempo‖ 

(RÜSEN, 2001, p. 59). Essa denominação nada mais é do que o processo de consciência em 

que as experiências individuais e coletivas são interpretadas com relação às intenções do agir 

e são inseridas na determinação do sentido do mundo.  

Compreendido a narrativa por esta perspectiva, podemos então, entender o seu 

prestígio na construção histórica de modo geral. Paulo Veyne (1998) afirma clássica que a 

história não é nada mais que uma narrativa de acontecimentos tidos como verdadeiros quais 

são extraídos de indagações e reflexões existentes num tempo histórico específico. Ou seja, o 

que conhecemos por história é o produto de uma narrativa construída pelo historiador através 

da organização de acontecimentos. 

http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/viewFile/167/152
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A narrativa é o produto da busca incessante de encontrar sentido no tempo que é 

avassalador para o ser humano que o percebe na deterioração dos espaços e de seu próprio 

corpo. Nesse sentido, Italo Calvino em sua obra Seis propostas para o novo milênio (2010), 

qual é este que estamos vivendo, deslancha uma discussão sobre a leveza e o peso na escrita. 

Ele trata como qualidade a leveza que consegue retirar o peso da vida por meio da narrativa e 

da linguagem, possibilitando o leitor e o escritor compreenderem melhor os enfrentamentos 

que vivem no mundo real. Como escritor, ele traz suas experiências para nos contar que 

quando jovem o mundo parecia-lhe petrificado, como se estivesse ficado na mira do olhar 

inescapável e inexorável da Medusa. A partir disso, ele induz sua análise através das imagens 

mitológicas na tentativa de compreender esta sua inquietação. 

O autor vai até Perseu, herói que fora o único capaz de derrotar Medusa, decepando-a. 

Perseu utiliza sandálias aladas para voar, sustentando-se naquilo que é mais leve que nuvens e 

vento. Consegue superar o poder, até então inescapável, de Medusa por usar o espelho de seu 

escudo como forma de não dirigir seu olhar diretamente aos olhos dela. Com isso ele corta-lhe 

a cabeça, mas não a abandona, leva consigo em um saco para que em momentos extremos a 

utilize para vencer seus inimigos. Esta atitude é apontada pelo crítico como uma aparente 

gentileza inesperada por vir daquele quem a matou. Calvino, para explanar sobre essa ação 

inesperada, lança mão da obra Metamorfoses, de Públio Ovídio Naso. Onde em alguns versos 

encontramos Perseu vencendo um monstro marinho a golpes de espada e libertando 

Andrômeda. Após essa batalha, tendo que lavar o sangue da besta em suas mãos, ele faz uma 

espécie de ninho com folhas e algas para resguardar a cabeça de Medusa do destrato que a 

dureza das pedras ou areia do litoral poderiam lhe fazer.  

Calvino na tentativa de não interpretar o mito, mas de apreender os pólos opostos 

presentes nas ações de Perseu, recorre ao Piccolo testamento, de Eugenio Montale, que traz 

cenas apocalípticas e pequenos traços luminosos que contrariam a escuridão catastrófica. Por 

se tratar de pólos tão opostos ele indaga: ―Mas como podemos esperar salvar-nos naquilo que 

há de mais frágil?‖ (CALVINO, 2010, p. 18). 

Como essas duas passagens mitológicas, Calvino propõe, como resposta a esta 

pergunta, uma nova maneira de lidar com a dureza da vida moderna por meio da verdadeira 

gentileza necessária em um herói; sendo essa dureza representada por monstros ou o ambiente 

que melindra o ser. Assim entendemos que a exemplo de um clássico herói da mitologia, que 
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age de maneira harmônica, não temos apenas a força a nossa disposição, mas também 

podemos lançar mão da leveza diante de situações singulares. 

Para esclarecer mais sobre os confrontos que vivemos pela vida, o escritor utiliza 

como exemplo o romance A insustentável leveza do ser (1985), onde Milan Kundera trata 

como peso as opressões que todo ser humano vivencia – ainda que nossas escolhas se pautem 

pela leveza acabam por se tornarem pesadas: 

 

[...] a intricada rede de constrições públicas e privadas acaba por aprisionar 

cada existência em suas malhas cada vez mais cerradas. O romance nos 

mostra como, na vida, tudo aquilo que escolhemos e apreciamos pela leveza 

acaba bem cedo se revelando de um peso insustentável. Apenas, talvez, a 

vivacidade e a mobilidade da inteligência escapam a condenação – as 

qualidades de que se compõe o romance e que pertencem a um universo que 

não é mais aquele do viver (CALVINO, 2010, p.19). 

 

Por isso, Calvino sugere que devemos enxergar os confrontos com outro olhar, da 

mesma forma como Perseu utiliza suas sandálias para se mover ao encontro de novos lugares. 

O que parece primeiramente uma fuga de realidade, na verdade, é um convite para revermos 

nosso ponto de observação daquilo que nos parece demasiado sólido para se absorver. E a 

partir disso, o autor traz a Literatura como uma forma de revermos nosso olhar, pois ao longo 

da história ela faz sua jornada por dois caminhos: por um ela faz da linguagem uma qualidade 

sem peso que contribui para flutuarmos sobre as coisas como nuvens; por outra, utiliza a 

linguagem agregando solidez a realidade, tornando-a mais palpável.   

Ao atribuir a literatura uma função que nos auxilie suavizar o peso da realidade, pode-

se entender que Italo Calvino fala de catarse, uma das três funções da literatura que 

Aristóteles explica no seu livro Poética (1980). A catarse é uma espécie de descarga 

emocional liberada no escritor ou leitor que provoca alívio da tensão ou da ansiedade 

psicológica ou moral. Isto acontece ao indivíduo vivenciar as emoções transmitidas pelas 

personagens que encontra na literatura, descarregando suas angústias e inquietações e 

consequentemente se expurgando. Assim vemos como a catarse se aproxima dessa 

pulverização da realidade que Calvino fala. Pois, a literatura por ser um conteúdo ficcional 

que repousa na materialidade do real permite que o indivíduo se movimente com maior 

liberdade através do pensamento (inteligência) e enxergue o peso, a realidade, por outros 

prismas.  
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O autor, então, indica que essa leveza, qual Perseu possui, pode ser comparada as 

doutrinas (filosóficas ou científicas), tanto também ao processo da escrita (literatura) que 

como subterfúgio cria modos (leveza) para se encarar o mundo. Ele ainda ressalta que essa 

leveza é algo imprevisto e por isso se torna característica de uma nova época, a moderna, em 

que os indivíduos já não podem mais se tornarem rígidos como automóveis enferrujados, 

fixos em pensamentos e ações que são ditas como seguras. A modernidade traga o homem 

para um novo tempo que flui rápido Com isso ele nos alerta sobre o extremo da leveza, a 

frivolidade, pois assim como o movimento leve é capaz de penetrar por meio do pensamento 

ele também torna-se frívolo e disperso, sem ação/movimento, os indivíduos.  

Percebemos que o conceito de leveza sugerido por Italo Calvino indica a literatura 

como função existencial. Com ela podemos encontrar a leveza para superar o peso do viver, 

ao passo que também torna disperso o indivíduo que ulula na atmosfera do pensamento por 

abrir mão do enfrentamento, fugindo da realidade. Essa presença de pólos opostos nos remete 

a estrutura arquetípica que Carl Gustav Jung (2000) demonstrou no estudo de sua psicanálise 

analítica. O arquétipo, para Jung, são formas primordiais que existem no profundo de nossa 

psique, o inconsciente coletivo. E remonta os mitos que existem desde os primórdios da 

existência do ser humano; seja qual for o povo a qual pertença, o arquétipo pode ser percebido 

por comportamentos externos que se reúnem em torno de experiências básicas/universais da 

vida, a exemplo, o nascimento, amadurecimento e morte. 

O arquétipo é comumente representado por uma figura que abarca a multiplicidade do 

humano por meio da ambivalência, uma vez que essa característica faz parte da estrutura do 

mesmo. Vejamos no arquétipo da Sombra que é definida como aquilo que qualquer indivíduo 

não deseja enxergar em si mesmo. Ou seja, o inferior, negativo, em outras palavras, qualquer 

aspecto que represente alguma característica que faça a pessoa sentir-se desnudado por ser 

incompatível com os padrões sociais e morais.  

A Sombra, em sua ambivalência, possui uma representação obscura, qual 

esclarecemos a pouco, e também a numinosa: efeito dinâmico qual possibilita o indivíduo 

encarar sua obscuridade e incorporá-la a sua realidade. Jung alertou que a Sombra não poderia 

ser reprimida e isolada de nosso conhecimento (consciência de nós mesmos), sendo que dessa 

forma ela não poderia ser harmonizada; o que acarreta na projeção, quando o sujeito não a 

reconhece em si, mas nos outros, atacando-os de alguma forma. Um exemplo clássico e 
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recente de projeção da Sombra é Hitler que ao caçar e matar os judeus e seus descendentes 

procurou ascender os germânicos como raça superior, sendo que ele próprio era descendente 

dos judeus. 

O psicanalista ao usar o termo ―harmonizar‖, sugere que os opostos do ser humano 

sejam compreendidos (conscientizados) como uma totalidade, pois cada indivíduo em seu 

desenvolvimento não é perpassado por apenas uma orientação; ele faz parte de uma cultura 

que é inserida e composta por diversos seguimentos: político, econômico, social, familiar etc. 

Aqui encontramos o entroncamento das teorias de Calvino e Jung. Ao passo que o 

primeiro indica que o leitor e escritor lidem com a solidez da vida por meio da leveza que a 

literatura oferece ao encontrarem outras maneiras de reverem a realidade; o segundo ressalta 

que o ser humano através de sua numinosidade é capaz de harmonizar seus aspectos sombrios, 

inerentes a todos nós. Com isso, propomos a hipótese de entender a leveza como uma 

característica encontrada na numinosidade do arquétipo Sombra, como aquilo que nos auxilia 

no desenvolvimento de outras possibilidades no enfrentamento das adversidades, da solidez. 

Vemos como possível essa hipótese por vê-la presente na história vivida por Josilei 

Maria Matôzo na obra A suavidade do vento (1991), de Cristovão Tezza. Ele é um 

personagem em destaque por não se apresentar de maneira unificada, o que nos possibilita 

compreendê-lo multifacetado e complexo, ou seja, bastante humano. 

Começamos percebendo sua multiplicidade pelos vários nomes que assume: Matôzo, o 

de família; Matozo sem acento, aquele que o narrador considera um amigo muito próximo; e 

Jordan Mattoso, escritor que aspira grande prestígio. Ele se mostra um professor comum que 

na banalidade da rotina vive sufocado no seu voto de timidez e por isso não se expõe, criando 

angústias e monstros que lhe fazem companhia em casa. 

Ele leciona aulas de Português na cidade onde mora, qual não nos é contado o nome. 

Sabemos apenas que está situada no interior do Paraná próxima da cidade de Nova Iguaçu. 

Não sabemos muito do seu passado, a não ser que mora nessa cidade há quase oito anos e 

cinco desses investiu tudo de si na criação de um livro, também intitulado ―A Suavidade do 

Vento‖. Ao concluir sua obra, se imagina um escritor de grande repercussão, deslumbrando-se 

com uma visão gerada por concepções que aspira a si mesmo. 
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Embora com considerada intelectualidade, é bastante deslocado e tímido, encontrando 

refúgio no vício em jogos, cigarro e bebidas; encontra na escrita, na leitura e na música alento 

para sua solidão.  

Matôzo publica seu livro e o assina como J. Mattoso, numa tentativa de rebatizá-lo 

com um novo nome para viver todos os grandes intentos que deseja. Ao ceder uma entrevista 

a um jornal suspeito chamado ―Sul‖, conta que o J é de Jordan e que em breve se mudará para 

capital. O professor, seguindo a entrevista com seu deslumbre, usa um discurso de típico 

intelectual modesto e recém-descoberto, mas quando publicada o jornal opina de maneira 

inesperada para Matôzo. Na entrevista ele é mostrado como um homem que não aparenta 

condizer com os fatos que conta, pois mente sobre os valores da primeira tiragem do livro, 

também inventa uma rotina intelectual entre alguns moradores da pequena cidade e ainda diz 

já estar escrevendo outro romance.  

Dessa forma a visão que todos têm dele é comprometida e, a partir disso, sente-se 

bastante envergonhado. Ainda na tentativa de fazer valer seu esforço como escritor, viaja para 

Curitiba à procura de um emprego e um de um novo começo. Mas ao perceber o descrédito da 

editora torna esse esforço inócuo, o que o obriga a retornar ao interior. Para enfrentar todos de 

sua cidade de maneira mais limpa, publica uma carta pela editora dizendo que nunca escreveu 

a tal obra e que tudo não passou de um engano com seu nome com o do autor, pelos nomes 

serem bastante similares: Josilei Maria Matôzo e J. Mattozo.  

Nossa protagonista se deixa levar na banalidade de sua vida, como um vento o 

soprasse para lugares onde não o satisfaça. Ele acaba por se agarrar a vícios e a uma imagem 

falsa de si mesmo, na tentativa de se manter mais firme diante das durezas que encontra. 

Porém, essas tentativas se tornam ineficazes para atingir aquilo que deseja. Um dos exemplos 

é a sua insatisfação no trabalho. Ele vê suas próprias aulas como tediosas e repetitivas, como 

ele mesmo diz: ―Minha aula é um tédio, o pior dos tédios, o tédio gramatical.‖ (TEZZA, 

1991, p.67). Ainda que seus alunos lhe digam o contrário, ele acaba por acreditar que não é 

um bom professor, com a justificativa que não leciona da forma como deseja, ou da forma que 

espera que elas sejam. E o narrador questiona: ―Quando daria a sua verdadeira aula? 

Quando abriria os braços para ensinar o que realmente importa?‖ (TEZZA, 1991, p. 67). 

Para compensar suas insatisfações, a personagem se vê como um escritor de uma 

grande obra, A suavidade do vento, e que será reconhecido como alguns escritores renomados, 



 

 
 

 690 

como Clarice Lispector, qual ele mantém um altíssimo apreço. Dessa forma, ele acaba por se 

cobrar de maneira megalomaníaca e acaba esquecendo-se de tomar as atitudes basilares para 

uma mudança; por exemplo começar a construir pequenas coisas em direção daquilo que 

deseja. Como um existencialista por excelência, em alguns momentos ele sucumbe às vozes 

da cobrança, ocorrendo uma espécie de desfoco de sua consciência onde o narrador tem a 

oportunidade de esclarecer a situação ou expressar uma opinião panorâmica e indaga ―(E ele 

sabe o que realmente importa?)‖ (TEZZA, 1991, p. 67). As inferências do narrador reforçam 

o quão perdido Matôzo está em seus caminhos. 

Visitando a realidade de Matôzo percebemos que ele vive a dura realidade de uma 

coletividade: um professor que não se sente reconhecido como educador e que faz parte de um 

grande sistema econômico/cultural, qual não se vê capaz de sobrepor. Essa incapacidade e não 

reconhecimento faz com que ele reaja de maneira megalomaníaca em seus pensamentos: se 

imaginando escritor de uma importante coluna sobre gramática no jornal local; ele também 

cria em sua cabeça situações onde os moradores da cidade o parabenizam por sua 

intelectualidade e seus alunos elogiam com entusiasmo sua obra, mesmo quando ela ainda não 

havia sido lançada. 

No melhor dos emblemas da vida contemporânea, Matôzo tenta a qualquer custo 

sobressair a sua insatisfação e não vendo uma possibilidade real para tal, acaba por apelar 

para a fuga da realidade: ora usa da imaginação ou o álcool para vivenciar momentos que não 

se vê capaz de viver na realidade, ora arquiteta estratégias com motivações voláteis e que, por 

isso, não se realizam.  

Neste momento Italo Calvino e Carl G. Jung nos ajudam a compreender as atitudes da 

personagem em análise. Matôzo é empurrado pela gravidade contra a solidez do chão, a 

rasura, que representam a posição de insatisfação em que se encontra. Ele não conseguindo 

agir de forma a superar essas adversidades, escapa a realidade na tentativa de viver seus 

desejos realizados, mesmo que através da imaginação ou recriando sua imagem que tem de si 

mesmo. Dessa forma, ele procura não enxergar aquilo que o faz sentir minimizado (um 

professor que dá aulas ordinárias, mora numa cidade sem possibilidades de uma vida cultural 

agitada e se apega as fraquezas como justificativas para não conseguir ser uma pessoa bem 

sucedida no que se propõe a fazer) e age no seu íntimo como alguém confiante e capaz, 

mesmo não sentido sê-lo.  
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Pode-se ver que a Sombra está constelada nas ações do personagem. Inclusive o 

arquétipo está projetado em algumas outras personagens, como seu aluno Marquinhos; um 

garoto que mesmo novo se arrisca a escrever poesia e ainda não parece ter dificuldade em 

expor seus poemas em busca de opiniões que o ajude a aprimorar a escrita. O fato de seu 

aluno ser jovem e já escrever algo complexo como poesia, e não parecer sentir-se ameaçado 

ao se expor, traz à tona opostos que o professor não enxerga em si mesmo. Uma vez que, 

Matôzo vê seu tempo, juventude, desperdiçada entre desinteressantes aulas dadas no colégio e 

jogos acompanhados de bebida e mesmo tendo escrito um romance não arrisca mostrar a seus 

próximos por ter medo de sua obra não ser aprovada.  

Marquinho consegue assombrar o professor de tal maneira que ele se quer ler as 

poesias do aluno, o que possibilita compreender que o professor na verdade tem medo de 

perceber que seu aluno, apesar de ser jovem seja um escritor melhor que ele. Por isso, sempre 

que seu aluno o indaga sobre a leitura dos poemas, Matôzo responde que ainda não teve 

tempo de ler, mas que pelas olhadas rápidas parecem bem escritos.  

Quando Matôzo percebe que tem aplicado seus esforços nas ações que não condizem 

com sua realidade e nas possibilidades que estão a sua disposição, ou seja, conclui que tem 

agido de maneira bastante dura e exigente consigo mesmo, percebe que pode conseguir o que 

deseja pela suavidade. Ele retorna ao interior, procura limpar sua casa que sempre esteve 

desorganizada e repleta de caixas de livros nunca esvaziadas, investe na possibilidade de 

escrever uma coluna no jornal local, aproveita os novos planos para as aulas do 2º grau que o 

diretor oferece a ele e vai ao encontro dos seus amigos e próximos para dizer que está de volta 

para ficar.  

Através do enfrentamento dos aspectos da sua vida que antes considerava negativos, e 

que formavam a sombra que o mantinha preso ao chão, Matôzo enxerga a dificuldade de 

outro ângulo. Agora de maneira numinosa, encara o peso como um desafio e oportunidade 

para começar sua jornada em direção daquilo do que deseja, mas de maneira suave, sem 

cobranças exigentes que só o petrificavam como o olhar da Medusa.  

 

Conclusão  

O interessante é pensar que como escritor e leitor, Matôzo esteve sempre pronto a 

recorrer a literatura para expurgar sua insatisfação atual na busca de viver uma catarse pela 
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sua obra preferida, A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, e vislumbrar possibilidades 

para um futuro melhor através de leituras do milenar livro filosófico chinês, o I Ching (O livro 

das mutações). O que reafirma a proposta da leveza feita por Italo Calvino, tanto também 

possibilita apreender o que Carl Gustav Jung diz sobre o indivíduo reavaliar aquilo que é leve 

e pesado na vida por meio da compreensão do que é sombrio e numinoso em si mesmo e na 

sua vida.  

Em virtude da discussão aqui exposta, concluímos que a narrativa contribui para a 

reflexão e a busca de sentido que o se ser humano faz para compreensão do que lhe surge na 

vida e no tempo. Por meio dela podemos imergir da solidez dos fatos e conjecturar novas 

estratégias a partir do presente e nos conectando com o passado, o que já foi escrito, e com o 

futuro, aquilo que é possível (ou não) fazer e fomentar. Porquanto a literatura admite e 

valoriza o aspecto fictício, reivindicando o poder da imaginação na interação entre passado e 

presente. 
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MEMÓRIA, ESPAÇO E SUBJETIVIDADE NA POESIA DE CORA CORALINA 

  

Leila Borges Dias SANTOS 

Universidade Federal de Goiás 
 

Resumo: Ao retratar a mulher simples da Cidade de Goiás, Cora Coralina lhe confere 

importância, realçando seu cotidiano, suas experiências e sua condição, contextualizada em 

uma particular realidade social, cultural e espacial.  Em poemas como ―Mulher da vida‖, 

―Lavadeira‖, ―Todas as vidas‖, ―Minha Infância‖, ―Poema do milho‖ e ―Becos de Goiás‖, são 

percebidas a rejeição e a invisibilidade, matéria de inspiração e veículo de identificação da 

menina Cora, presente em sua sensibilidade de poetisa e em sua memória afetiva, que espelha 

o vivido em sua infância. A memória e o espaço dos quais Cora era proveniente, são os 

elementos objetivos que, filtrados pelo seu olhar individual, constituem essa percepção. 

Entendê-los se faz essencial para a perspectiva sociológica e histórica desse estudo. Para 

tanto, parte-se de categorias como memória coletiva de Maurice Halbwachs e a relação 

espaço, tempo e narrativa de Paul Ricoeur, além do pressuposto teórico da crítica literária 

embasada na relação texto e contexto e realidades subjetiva e objetiva, presentes no 

pensamento de Antonio Candido e de Pável Medviédev, que afirma ser o objeto principal da 

literatura, o conjunto de valores sociais de uma época, assim como a maior missão da arte, dar 

acabamento estético a um determinado contexto histórico. O objetivo principal desse estudo, 

portanto, é o de apreender, por meio desse arcabouço teórico, a subjetividade construtiva da 

poesia de Cora Coralina. 

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Espaço; Cora Coralina. 

 

Introdução 

A poesia de Cora Coralina descreve o cotidiano, as linguagens e as práticas sociais, 

que apesar de não serem de um tempo presente, o foram de uma coletividade específica, de 

pais e avós advindos da realidade cultural do interior de Goiás.  

Sua poesia fala de situações, subjetividades, sentimentos, sensações e dramas, que, 

devido ao alcance de sua forma, adentram no sentimento dos que a leem. Isso é possível 

devido ao uma compreensão social de um dado povoamento espacial, que emite uma 

consciência comum, traduzida por uma tradição que impõem o ritmo de um tempo que se foi. 

A autora comporta em seus poemas, tanto o lírico quanto o épico, pois retrata de forma 

bem acabada as suas impressões de menina, de mulher e o que envolve a condição humana do 

gênero feminino, assim como as percepções da velhice, com a serenidade e a vivência, 

peculiares dessa etapa da vida.   
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Recolhe o que sua prodigiosa memória consegue trazer para si e para os que adentram 

em seu universo encantado, e ao mesmo tempo, extremamente real e humano, de agruras, 

asperezas e enfrentamentos.   

 

Memória, reconfiguração, sensibilidade, história e literatura em Cora Coralina 

Maurice Halbwachs, em Memória Coletiva, demonstra como sociedade e memória são 

complementares, ressaltando a importância da memória dos mais velhos na preservação do 

passado. Mas não um passado vazio e distante. Um passado que faça sentido e traga 

significado para os mais jovens, por estes se identificarem e se reconhecerem nos relatos e 

situações que fazem parte de um espaço e de uma interação social comum à sociedade da qual 

são provenientes.  

Nesse sentido, Cora cria uma peculiar relação entre um dado grupo e o espaço, pois 

 

Quando um grupo humano vive [...] em um local adaptado a seus hábitos, 

não apenas seus movimentos, mas também seus pensamentos se regulam 

pela sucessão das imagens materiais que os objetos exteriores representam 

para ele (HALBWACHS, 2009, p. 163). 

 

A poeta preserva o grupo do qual é proveniente, expressando em detalhes e em 

pequenas sutilezas, um tempo vivido que potencializa o experienciado por esse grupo no 

tempo e no espaço, sendo percebida, então, uma ―representação coletiva do tempo‖ 

(HALBWACHS, 2009, p. 113). 

Espaço e tempo fundidos temperam e conservam a lembrança de um passado 

preservado na poesia de Cora, retratos de uma época encrustada nos becos, edificações, 

cantos, ruas, paralelepípedos de uma cidade monumento, mas que ganha vida e pulsa sob as 

palavras inspiradas e envolventes de uma mulher que conheceu a aspereza de o ser em um 

tempo de parcas oportunidades ofertadas ao feminino. Apesar de ter sido uma mulher à frente 

de seu tempo, eternizou, cristalizou em seu universo lírico, imagens e situações vinculadas à 

realidade cotidiana não visada pela história oficial, não registrada em documentos, mas pérola 

de beleza rara, bem guardada pelo tempo por ela percebido, ao mesmo tempo familiar e 

distante. Dessa forma, o velho deixa de ser velho, pois revitalizado e robusto pela vívida seiva 

perene de sua poesia regada a lembrança pulsante de seu passado/presente. 
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O tempo é o receptáculo das lembranças, que por sua vez, estão ligadas a um cenário, 

ou a um espaço, que lhe devem sentido por destas dependerem, confundindo-se ambos. Por 

isso, os grupos possuem memória e representação únicos e particulares de um tempo e de um 

espaço, identificados como exclusivamente seus. (HALBWACHS, 2009, p. 125-126; 130). 

O poder de sua memória revela punjentemente que, apesar de os acontecimentos se 

sobreporem, o tempo da memória não se movimenta, pois, é conservado como um ―contexto 

imóvel‖, também denominado ―passado‖ (HALBWACHS, 2009, p. 153). 

Segundo Goiandira Ortiz de Camargo, a poesia de Cora se funde à matéria da cidade 

de Goiás, pois em Poemas dos becos de Goiás, se imbricam ―tempo, espaço e sujeito‖ e ―sua 

força poética está justamente na capacidade de encarnar a vida na linguagem‖ [...] que ―tem o 

calor do acontecimento que enuncia‖. (DENÓFRIO; CAMARGO, 2006, p. 73).  

Sua poesia ―refunda a Cidade de Goiás poeticamente, através da palavra originária, 

que busca no desdobramento do eu lírico em casarios, igrejas, natureza, mulher e na figura de 

Aninha, uma mesma cidade que sustenta verdadeiramente um povo‖ (CAMARGO, 2002, p. 

81).  

Em referência a um trecho do pensamento de Aristóteles, Antonio Luciano de 

Andrade Tosta, lembra que enquanto ―o texto poético visa o universal, enquanto o histórico 

enfoca o particular‖ (2006, p. 28) e além de ser esse o caso de Cora, seu reavivamento de um 

tempo cronologicamente extinto, mantém sua força e carga identitária, solidificadas pelo ato 

de rememorar de sua poesia, pois, 

 

Lembrar constitui não somente uma atitude de conservação e reconstrução 

do passado, mas principalmente um ato de proteção de identidade, de re-

afirmação de origens e laços, e, neste caso, um reposicionamento pessoal 

ante o coletivo, o que dá a sua atitude uma dimensão quase didática. Ao 

querer preservar a memória e, consequentemente, a identidade cultural 

coletiva de sua terra, Cora uniu-se a um movimento contemporâneo 

(TOSTA, 2009, p. 29).  

 

A análise de Halbwachs e de Tosta se encontram, em relação aos grupos sociais 

revitalizados pela poeta, uma vez que sua poesia reforça uma dada identidade coletiva e sua 

história, no caso, aplicada à cidade de Goiás. (TOSTA, 2009, p. 29).  
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No poema ―Becos de Goiás‖, é explícito o florescer do tempo passado no espaço que 

ressurge em meio à preservação de um cenário que parece desafiar o escorrer da passagem 

dos anos.  

Esse espaço é detalhado pelo viés pessoal e de encantamento da poeta, que dá ao, 

aparentemente insignificante, ínfimo e sem importância, uma grandeza épica, revelando um 

mundo de pequenas maravilhas, que se estendem às pessoas igualmente encaradas como sem 

valor e até inexistentes, pelos olhares mais desavisados e rarefeitos ao reconhecimento do 

outro com ―o‖ minúsculo:   

 

 Beco da minha terra... 

 Amo sua paisagem triste, ausente e suja. 

 Teu ar sombrio. Tua velha umidade andrajosa. 

 Teu lodo negro, esverdeado, escorregadio. 

 E a réstia de sol que ao meio-dia desce, fugidia, 

 e semeia polmes dourados no teu lixo pobre, 

 calçando de ouro a sandália velha, 

 jogada no teu monturo. 

 Amo a prantinha silenciosa do teu fio de água, 

 descendo de quintais escusos 

 sem pressa, 

 e se sumindo depressa na brecha de um velho cano. 

 Amo a avenca delicada que renasce  

 na fincha de teus muros empenados, 

 e a plantinha desvalida, de caule mole 

 que se defende, viceja e floresce 

 no agasalho de tua sombra úmida e calada. 

 [...] 

 E aquele menino, lanheiro ele, salvo seja. 

 Sem infância, sem idade. 

 Franzino, maltrapilho, 

 Pequeno para se homem, 

 Forte para ser criança. 

 Ser indefeso, indefinido, que só se vê na minha cidade.  

 Amo e canto com ternura 

 todo o errado da minha terra. 

 Becos da minha terra,  

 Discriminados e humildes, 

 Lembrando passadas eras... 

 [...] 

 ―Lugar de gentinha‖ – diziam, virando a cara. 

 [...]  

 Becos de mulher perdida. 

 Becos de mulher da vida. 

 [...] 

 Prostituta anemiada, solitária, hética, engalicada, 
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 [...] 

 Becos mal assombrados. 

 Becos de assombração... 

 [...]  

 Românticos, pecaminosos... 

 Têm poesia e têm drama. (CORALINA, 1978, p. 58-60). 

 

Em ―A lavadeira‖, enaltece a lida das mulheres que tecem sua sina às margens do Rio 

Vermelho, como que sacralizando o fazer não valorizado dessas mulheres e como que 

batizadas pelas águas do rio.  

Cora revela a singeleza e a beleza do trabalho dessas mulheres, dando um quê de 

infância, ao, discretamente, pontuar a sutileza quase imperceptível à maioria dos olhares, das 

cores e brilhos de bolhas de sabão que se formam ao contato dos raios de sol sobre as mãos e 

as roupas lavadas, e é patente sua identificação e compaixão para com a condição de vida 

delas: 

 

 Essa mulher... 

 Tosca. Sentada. Alheada... 

 Braços cansados 

 descansando  nos joelhos... 

 Olhar parado, vago 

 perdida no seu mundo 

 de trouxas e espuma de sabão 

 - é a lavadeira.  

 Mãos rudes, deformadas, 

 Roupa molhada. 

 Dedos curtos. 

 Unhas enrugadas. 

 Córneas. 

 [...] 

 Inda o dia vem longe 

 na casa de Deus Nosso Senhor, 

 o primeiro varal de roupa 

 festeja o sol que vai subindo, 

 vestindo o quaradouro  

 de cores multicores. 

 Essa mulher  

 tem quarentanos de lavadeira. 

 Doze filhos 

 crescidos e crescendo. 

 Viúva, naturalmente. 

 Tranquila, exata, corajosa. 

 Temente dos castigos do céu. 

 Enrodilhada no seu mundo pobre. 

         Madrugadeira. 
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 Salva a aurora. 

 Espera pelo sol  

 Abre os portais do dia 

 entre trouxas e barrelas. 

 Sonha calada. 

 Enquanto a filharada cresce 

 Trabalham suas mãos pesadas.  

 Seu mundo se resume  

 Na vasca, no gramado. 

 No arame e prendedores. 

 Na tina d‘água. 

 De noite – o ferro de engomar. 

 [...]  

 enrodilhada no seu mundo pobre, 

 dentro de uma espumarada  

 branca de sabão. 

 Às lavadeiras do Rio Vermelho 

 Da minha terra,  

 Faço deste pequeno poema  

 meu altar de ofertas. 

 (CORALINA, 1978, p. 151-152). 

 

Em ―Minha Infância‖, em meio a dolorosas e vivas lembranças de um início de 

impressões de vida que lhe marcou indelevelmente, é revelado claro o olhar experiente e já 

destemido de quem muito viu e sofreu, mas com um sabor único de vitória, em explícito 

sentimento de superação por seu próprio esforço de mulher do final do Século XIX, do 

interior de um estado que não fica no litoral do Brasil, nem tampouco é associado a qualquer 

elemento de cosmopolitismo.  

Cora, carregada de um triunfo maior que tudo que a cercava, pois fruto de reviravolta 

de uma condição feminina num tempo em que à mulher era permitido apenas zelar pela casa e 

pela família, frutificando no parir sucessivo dos filhos gerados dentro dos limites dos 

―sagrados laços do matrimônio‖.  

A poeta também nos convida a adentrar no espaço/palco de um tempo recuado da 

história de Goiás, quando revive as minúcias de valores sociais de seus tenros anos, em 

―Minha infância‖: 

 

 A rua... A rua!... 

 (Atração lúdica, anseio vivo da criança, 

 Mundo sugestivo de maravilhosas descobertas) 

 - proibida às meninas do meu tempo. 

 Rígidos preconceitos familiares, 

 normas abusivas de educação 
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 -emparedavam. 

 A rua. A ponte. Gente que passava, 

 o rio mesmo, correndo debaixo da janela, 

 eu via por um vidro quebrado, da vidraça 

 empanada. 

 Na quietude sepulcral da casa, 

 era proibida, incomodava, a fal alta, 

 a risada franca, o grito espontâneo,  

 a turbulência ativa das crianças. 

 Contenção... motivação... Comportamento estreito, 

 limitando, estreitando exuberâncias, 

 pisando sensibilidades. 

 A gesta dentro de mim... 

 Um mundo heroico, sublimado, 

 superposto, insuspeitado, 

 misturado à realidade. 

 [...] 

 Repreensões ferinas, humilhantes. 

 E o medo de falar... 

 E a certeza de estar sempre errando... 

 Aprender a ficar calada. 

 Menina abobada, ouvindo sem responder 

 Daí, no fim da vida,  

 esta cinza que me cobre... 

 Este desejo obscuro, amargo, anárquico 

 de me esconder,  

 mudar o ser, não ser, 

 sumir, desaparecer, 

 e reaparecer 

 numa anônima criatura 

 [...] 

 E nunca realizei nada na vida. 

 Sempre a inferioridade me tolheu. 

 E foi assim, sem luta, que me acomodei 

 na mediocridade de meu destino.  

 (CORALINA, 1978, p. 118-120). 

 

Os poemas apresentados acima revelam um pouco do tempo e contingências sociais, 

uma cultura e comportamentos de uma época, servindo também de registro ou testemunha de 

um passado observado pela lente sensível e particular da escritora. 

Enfatizando a questão do espaço, as contribuições abaixo selecionadas da análise de 

Paul Ricoeur em A memória, a história e o esquecimento, afirmam que é no espaço de uma 

cidade que  

 

melhor se percebe o trabalho do tempo e do espaço [...] oferecendo ao olhar 

uma história sedimentada dos gostos e das formas culturais. A cidade se dá 
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ao mesmo tempo a ver e a ler. O tempo narrado e o espaço habitado estão 

nela mais estreitamente associados do que no edifício isolado (RICOEUR, 

2010, p. 159). 

 

Essa época passada, retratada pela autora em sua escrita, vincula-se ainda à tríplice 

mímesis de Paul Ricoeur, onde a pré-configuração (tempo não narrado), a configuração 

(mundo construído pelo texto) e a reconfiguração (tempo que se realiza no ato da leitura), 

proporcionam sentido e transcendência.  

Em Tempo e Narrativa, o filósofo francês associa a arte à procura pela eternidade, 

ultrapassando o tempo. Ele tenta descobrir como a escrita e seu tempo, auxiliariam na 

reflexão sobre a oposição da arte ―à fugacidade das coisas‖. (RICOEUR, 2010, p. 147). 

No caso, a poesia de Cora reconfiguraria o tempo na escrita, produzindo o mundo do 

texto que ultrapassa o mundo e o tempo vividos e esclareceria sobre o tempo em que se vive e 

seus problemas das mais várias naturezas.  

Como cada escrita pode desembocar em novas, haveria ainda o seu aperfeiçoamento, 

potencializando a compreensão da realidade temporal.    

A capacidade da literatura em alcançar o real, reside na sua eficácia em tocar 

percepções da verdade junto ao leitor, em uma relação hermenêutica entre este e o texto.  

Ao centralizar a experiência humana no mundo do texto, Ricoeur o identifica como a 

produção mais importante do que seja humano. O que importa de fato é essa capacidade de 

narrar o tempo, sendo esse mundo o horizonte que faz compreender o mundo exterior a ele. 

(PELLAUER, 2009) 

O mundo do texto seria o que povoa o tempo de sentido, mas sem esgotá-lo de 

significado.  

Tais efeitos de configuração e reconfiguração interfeririam na forma como o leitor 

interage e compreende a realidade, além da forma como se relaciona com suas verdades, 

sentimentos, angústias, enfim, sua própria existência.  

A sensibilidade da poetisa goiana, também pode ser associada à análise de Sandra 

Jatahy Pesavento em Sensibilidades: escrita e leitura da alma, pois, em sua poesia, 

 

se exprimem em atos, em ritos, em palavras e imagens, em objetos da vida 

material, em materialidades do espaço construído. [...] Sensibilidades 

remetem ao mundo do imaginário, da cultura e de seu conjunto de 

significações construído sobre o mundo. [...] o que se coloca na pauta de 
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análise é a realidade do sentimento, a experiência sensível de viver e 

enfrentar aquela representação (PESAVENTO, 2007, p. 20). 

 

A poesia de Cora teria esse poder de elaborar sentimentos que se encontram com o do 

leitor, mesmo que dependa da subjetividade e da sensibilidade deste, que potencializa a 

percepção, dá coerência às sensações e à razão, presentes no texto e capta a energia da vida, 

reconfigurando o passado. (PESAVENTO, 2007). 

Cora Coralina, por meio de sua sensibilidade e experiências do real, tem como tarefa 

atingir a ―sensibilidade coletiva‖ de uma época. (PESAVENTO, 2007, p. 19). 

O que revela que a confecção de sua poesia e a leitura da mesma tem a capacidade de 

extrapolar o mundo do texto, devido ao impacto que elas provocam sobre o tempo ao qual o 

leitor pertence no ato da reconfiguração.  

Em outras palavras, haveria a depuração, por meio da concepção estética, dos 

elementos de ordem social, de maneira a se compreender a peculiaridade e o alcance da 

autonomia de sua obra, como diz Candido, ao se referir à ―dimensão histórica‖ que reside nas 

motivações inerentes a uma obra literária. (CANDIDO, 1976, p. 15).   

O tempo vivido e o espaço, refletidos em sua obra, são a ―matéria-prima‖de Cora, 

constituída por elementos sociais projetados em seus poemas. É o que concilia os chamados 

fatores externos e internos referidos por Candido, no que o autor denomina de ―organicidade‖ 

necessária à criação de uma obra literária. (CANDIDO, 1976, p. 12-14). 

Da mesma forma, Pável Medviédev (2012, p. 225), em ―O método formal nos estudos 

literários‖, observa que cada contexto social é formado por seus respectivos valores que se 

constituem como ―temas da literatura de uma dada época‖. Sua poesia teria essa capacidade 

de revelar, por meio de um ―acabamento artístico‖, um espaço, um tempo e um passado por 

ela descortinados e que o autor denomina de ―solução‖ e ―maior triunfo da arte‖, vinculado ao 

contexto e ao espaço temporal em que a poetisa viveu.  

 

Considerações finais  

O alcance social e cultural da obra de Cora remete à importância de lembranças que 

nos situam em uma identidade ajustada, a sua poesia, a um patamar universal. 

Sua memória tem a força e o poder de representação devido à noções comuns, 

significativas e constantes, para a coletividade da época em que viveu, reverberando não 



 

 
 

 702 

apenas sobre as gerações nascidas dessa sociedade, mas para todo e qualquer leitor que tenha 

contato com sua sensibilidade. 

Sua poesia é também histórica, por exteriorizar um período que não existe mais, 

revelando o espaço e uma cultura de um tempo passado.  

Imprescindível para sua poesia, a Cidade de Goiás, palco de suas impressões e 

experiências, são o referencial de lugar que entrelaça a subjetividade de mulher à realidade 

objetiva da cultura e do tempo que representa.  

Sem esse referencial material, dificilmente, suas lembranças conseguiriam formar um 

corpo coerente capaz de traduzir sua arte poética.  

Tempo e espaço se fundem em um mesmo amálgama de sentido e sensações. Sem essa 

simbiose, Cora não faria sua poesia, que consegue materializar um referencial espacial que 

acolhe um tempo, como que edificado em uma arquitetura de sentimentos e vivências que 

resistem ao passar dos anos. 

Ao transpor o tempo, estabelece diálogo com o leitor, fazendo-o mergulhar nas suas 

lembranças, constrói um vínculo que atinge a percepção do leitor, cristalizando um passado 

vivido na Cidade de Goiás, veículo para sua literatura e matéria prima de sua poesia. 

 

Referências 

CAMARGO, Goiandira Ortiz de. Cora Coralina: uma poética para todas as vidas. In: 

DENÓFRIO, Darcy Denófrio; CAMARGO, Goiandira Ortiz de. Cora Coralina: celebração 

da volta. Goiânia: Cânone Editorial, 2006. p. 59-83. 

CAMARGO, Goiandira Ortiz de. Poesia e memória em Cora Coralina. Signótica, nº14, 

Goiânia, 2002. p. 75-85. 

CANDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história literária. 5. ed. São 

Paulo: Editora Nacional, 1976. 

CORALINA, Cora. Poemas dos becos de Goiás e Estórias mais. 2. ed. Goiânia: UFG, 1978.  

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. 2. ed. Traduzido por Beatriz Sidou. São Paulo: 

Centauro, 2006, 224 p.  

LE GOFF, Jaques. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão. 5. ed. 3. Reimpr. 

Campinas: UNICAMP, 2008. 

MEDVIÉDEV, Pável Nikoláievitch. O método formal nos estudos literários. Introdução 

crítica a uma poética sociológica. Traduzido por EkaterinaVólkova Américo e Sheila 

Camargo Grillo. São Paulo: Contexto, 2012. 

PELLAUER, David. Compreender Ricoeur. Petrópolis: Vozes, 2009.  



 

 
 

 703 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Sensibilidade: escrita e leitura da alma. In: PESAVENTO, 

Sandra Jatahy; LANGUE, Frédérique. (Org.). Sensibilidades na história: memórias singulares 

e identidades sociais. Porto Alegre: UFRGS, 2007. p. 09-21. 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa: intriga e a narratividade histórica. Vol. 1. São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2010.  

TOSTA, Antonio Luciano de Andrade. Uma in(ter)venção da memória: a universalização do 

particular na poesia histórica de Cora Coralina. In: DENÓFRIO, Darcy Denófrio; 

CAMARGO, Goiandira Ortiz de. Cora Coralina: celebração da volta. Goiânia: Cânone 

Editorial, 2006. p. 15-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 704 

ENTRE IRMÃOS, DE JOSÉ J. VEIGA: UMA PROPOSTA DE LEITURA 

 

Leonice de Andrade CARVALHO 

Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí 

 

Resumo: Nossa pesquisa tem como objetivo contribuir com a crítica da obra veigueana, 

relendo o conto ―Entre irmãos‖, escrito por José J. Veiga, e buscando rever alguns pontos 

importantes já tidos como consolidados na crítica da obra veigueana, como a presença morte, 

da família, da mãe, do abandono, das aflições e das angústias humanas, além de outras 

questões. Para tanto, considera-se a relação complexa entre Literatura, História e Sociedade, 

ou seja, como a Forma Literária é capaz de internalizar a vida social em um movimento 

constante e dialético. Buscou-se examinar como o escritor, diante dos dilemas estéticos que 

impõe a narrativa literária, foi capaz de perceber o fluxo da história e das aflições humanas. A 

perspectiva dialética, não só na leitura de um texto narrativo, mas frente ao mundo, nos 

direciona para as contradições, os nós e as tensões presentes na vida, ilumina os momentos de 

crise e nos faz perceber, como no conto Entre irmãos, que a pergunta é: Quais experiências 

estarão disponíveis para serem narradas a partir de percepções de mundos em transição como 

os que vivemos hoje? Assim, partiu-se da leitura de um conto ainda pouco conhecido do 

autor, em um viés interpretativo, analítico e confirmador do caráter realista do escritor. 

PALAVRAS-CHAVES: José J. Veiga; Contos; Realismo. 

 

Introdução 

 Entre irmãos é um conto do livro Os cavalinhos de Platiplanto. Logo na primeira 

frase da narrativa coloca-se a questão ―O menino sentado à minha frente é meu irmão (...)‖
136

, 

evidencia-se no conto as relações familiares e de parentesco. A família é apresentada como 

um núcleo maior, como um clã, que mantém seus vínculos na intimidade e na afetividade 

construídas e mantidas na convivência do espaço que ocupavam. As narrativas veigueanas 

insistem em ressaltar as relações familiares e sociais que organizam a vida humana em 

espaços ainda pouco urbanizados e que partem de um acontecimento marcante: a morte de um 

ente da família, quase sempre, a morte da mãe, também presente em outros contos como 

Roupa no coradouro e A viagem de dez léguas.  

 Diante desse menino, suposto irmão, estamos diante de alguém que se posiciona frente 

a frente com seu interlocutor ou de alguém que está mais além, não necessariamente tão 

próximo de quem fala. O suposto irmão, interlocutor, pode muito bem ser o leitor que se 

                                                           
136

VEIGA, José J. Entre irmãos. In: Os cavalinhos de Platiplanto. 17 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.  

(Usamos as aspas para citar trechos curtos do conto Entre irmãos. Para trechos mais extensos usamos a sigla EI e 

o número da página).  
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posiciona diante do texto, diante do que precisa ser dito, não necessariamente narrado, ―assim 

me disseram‖. Que novidade teria para contar em uma conversa entre irmãos?  

  

Uma leitura de Entre irmãos 

Em Entre irmãos não há o que contar. Diferentemente de A máquina extraviada que 

predomina um tom de oralidade associado a uma experiência que precisa ser compartilhada, 

um causo vindo do sertão, que dá conta de um fato insólito, sem deixar de estar diretamente 

relacionado com a verdade cotidiana. Em Entre irmãos não há o narrado, ―me disseram‖ 

remete ao impessoal, ao burocrático, pois informaram que aquele era seu irmão e nisso havia 

certa lógica, pois era ―justamente o tempo que estive solto no mundo, sem contato nem 

notícias‖. O que há é uma ação reflexiva e que acaba dirigida a um interlocutor, o leitor, pois 

não há nem mesmo notícias para serem relatadas. Não há notícias porque não há narrativa. 

Não há diálogo, pois o discurso é posto de forma indireta. Embora o narrador declare que 

―Quanta coisa muda em dezessete anos, até os nossos sentimentos, e quanta coisa acontece‖, 

nada acontece, por isso, talvez, não seja preciso narrar, não há experiência a ser 

compartilhada. 

 As reflexões que são colocadas para o leitor são as que se referem a laços de família 

que são rompidos, que estão submetidos a uma transição implacável, que é a passagem do 

antigo para o novo. Quando revela que esteve ―solto no mundo‖ expõe as fraturas da ordem 

social, a condição de alguém que está deslocado e fora da ordem estabelecida, evidenciando 

possíveis laços, mas, ao mesmo tempo, a falta deles. Esses laços se confirmam ou não em um 

mundo humano, que não é natural, ainda que formulado pelo próprio homem.  

 A intimidade, sugerida no conto como elemento temático, é um pretexto para a 

discussão da ordem e da desordem, do que está dentro e fora, do que precisa urgentemente ser 

incluído, inserido, fazer parte do sistema, ―temos que abrir lugar para ele em nosso mundo, e 

com urgência porque ele não pode mais ficar de fora‖. Ao pensar essa relação entre tradição e 

novo é que o ficcionista também tem a possibilidade de refletir sobre uma sociedade inserida 

em uma tradição, mas que se encontra sujeita a ser incluída, invariável e hostilmente, nas 

novas concepções sociais.  

Ao constatar que ―De repente fere-me a ideia que o intruso talvez seja eu (...) o intruso 

sou eu, não ele‖, é a confirmação de que há coisas que, realmente, estão fora do seu lugar, 
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fora da ordem. Por isso, são possíveis as críticas, é possível discutir a conduta do narrador. 

Será que isso se deu por que estar solto no mundo é confirmar a desordem? Por que teve uma 

conduta inepta e era preciso purgar o ―meu erro‖? Realmente, a ideia de invasão concretiza-se 

no silêncio incômodo diante daquele que chama de irmão.  

Diante da perspectiva de inutilidade, em um diálogo que mesclava perguntas que 

―parecem-me formais‖ e ―respostas forçadas e complacentes‖, o silêncio tem a ver com a 

ausência da narrativa, com a falta de experiência frente à narrativa que se configura como 

prática social. Em uma narrativa que fala e ―desfala‖, o narrador ainda afirma que ―Tenho 

tanta coisa a dizer, mas não sei como começar (...)‖, dizer o quê, se não há o que narrar? A 

voz perdeu a naturalidade, não há controle sobre ela, ―só o que é espontâneo interessa‖, a 

narrativa está impossibilitada, está indisponível. Mesmo assim, o narrador insiste nesse 

caminho de estabelecer contato e, nesse momento, percebe os sapatos, entendendo que em 

alguma medida há uma experiência vivida, mas não diz nada. São rios em mapas, poeira 

como experiência acumulada e, novamente, ao cogitar doar sapatos novos, problematiza-se a 

questão do antigo/tradição e o novo. 

 A narrativa inicia-se com uma afirmação contundente, que vale a pena repetir, ―O 

menino sentado à minha frente é meu irmão (...)‖. Essa afirmação, que parece clara e 

categórica, é colocada em dúvida durante todo o conto, será mesmo um outro ou nada mais é 

que a projeção de si mesmo? Será o interlocutor leitor? A imprecisão da afirmação está 

principalmente no esforço do narrador em localizar o leitor no tempo e no espaço, 

posicionando-se diante do fato narrado de forma a discutir as relações de alteridade 

estabelecidas no meio familiar. 

 Em Entre irmãos há algumas imprecisões e incertezas em relação à existência e 

presença de um outro que está a sua frente.  A princípio, o irmão mais velho é a personagem 

que narra em primeira pessoa, a partir de uma perspectiva relacionada ao presente dos 

acontecimentos. Mas lentamente, vai retrocedendo ao passado, como se voltasse à infância, 

mesclando memórias, lembranças e questionamentos direcionados ao suposto irmão e aos 

sentimentos que a sensação de encontrá-lo desperta. Em Veiga, não há narrador menino, mas 

há referência à infância e à adolescência que se problematizam no desenvolvimento da 

narrativa. 
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 O menino era seu irmão, ―assim me disseram; e bem pode ser verdade, ele regula 

pelos dezessete anos, justamente o tempo que estive solto no mundo, sem contato nem 

notícias.‖. O verbo ―disseram‖ já denuncia que não há tanta certeza assim nessa informação. 

Também anuncia um jogo entre presença e ausência, já que está presente, mas esteve ―solto 

no mundo, sem contato nem notícias‖. Logo de início apresenta uma transição, um 

movimento de passagem, ―um menino nasce, cresce e fica quase homem‖, é o fim da infância 

e a chegada da maturidade, é o momento de enfrentar as adversidades, não há saída.  

 A narrativa parece desenvolver-se a partir de um monólogo interior. A personagem 

que ora questiona a si mesmo, ora projeta suas indagações para um outro que, apesar de ser 

outro, faz parte de sua intimidade. O primeiro contato acontece mediante sensação de 

perplexidade e curiosidade a partir da proposta de uma cena: em uma antessala acontece o 

primeiro contato de dois irmãos que se encontravam distantes há dezessete anos. O clima de 

estranhamento produz questionamentos que se colocam para o próprio narrador, evitando 

assim o embate. No entanto o embate acontece, é inevitável, pois ―temos que abrir lugar para 

ele em nosso mundo, e com urgência porque ele não pode mais ficar de fora‖. 

 O conto tematiza, mais uma vez, a questão da invasão, mas agora em uma perspectiva 

mais ligada ao indivíduo, embora esteja implícita e presente a sua dimensão social. Não é a 

invasão de uma cidade ou de um espaço determinado, mas a invasão da própria vida do 

homem, da desarticulação dos seus sentimentos, o espaço referido é o das relações de 

alteridade, sociais e familiares, um tanto degradadas e intensas na medida em que refletem um 

incômodo social e íntimo, o de um indivíduo que se ausentou, ausentou-se de si mesmo, da 

vida proposta a ele, ―A princípio quero tratá-lo como intruso, mostrar-lhe a minha hostilidade, 

não abertamente para não chocá-lo, mas de maneira a não lhe deixar dúvida, (...)‖ (EI, p.107). 

O familiar reaparece como intruso, desperta a hostilidade e provoca o efeito do 

inquietante. Na sala de estar da casa da família, frente a frente com o suposto irmão mais 

novo, nem tão estranho e diferente como imaginava, desencadeia a incerteza, a dúvida: 

 

(...) como se lhe perguntasse com todas as letras: que direito tem você de 

estar aqui na intimidade de minha família, entrando nos nossos segredos 

mais íntimos, dormindo na cama onde eu dormi, lendo meus velhos livros, 

talvez sorrindo das minhas anotações à margem (...) De repente fere-me a 

ideia de que o intruso talvez seja eu, que ele vive neste casa há dezessete 

anos (...) (EI, p.107 e 108). 
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Quem é esse outro? Não seria o outro que está dentro de si mesmo, o encontro com o passado 

que não só reclama ser lembrado, mas que exige a sua presença? Não seria o próprio leitor? 

Um outro mundo que chega? A presença do inquietante está na manutenção da incerteza, que 

não pode ser esclarecida, pois assim se dissolveria o efeito emocional, portanto, a dúvida é 

mantida. Mas a questão é como resolver as diferenças e as contradições desse suposto 

encontro entre ele e um irmão mais novo? 

 

Mas depois vou notando que ele não é totalmente estranho, as orelhas muito 

afastadas da cabeça não são diferentes das minhas, o seu sorriso tem um 

traço de sarcasmo que eu conheço muito bem de olhar-me ao espelho, o seu 

jeito de sentar-se de lado e cruzar as pernas tem impressionante semelhança 

com o do meu pai (EI, p. 108). 

 

―Amansar o ambiente‖ é mais que simplesmente estabelecer-se nele, é adaptar-se de 

forma a estar nele, indiferente de que ele seja receptivo ou não. Ainda, é reconhecer que, 

embora diante de tantas adversidades, houve uma atitude de enfrentamento diante da 

hostilidade, diferente do retirar-se, do estar alheio a si mesmo. 

 O narrador depara-se com a urgência em resolver essas diferenças e partir rumo ao 

conhecimento de universos desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, depara-se também com o 

maior dos empecilhos para alcançar a sua meta: o incômodo silêncio, que torna o seu desejo 

inatingível. Assim mesmo, compreende a necessidade de estabelecer contato, de promover 

algumas pontes, alguns pontos de integração. No entanto, sente que a sua empreitada rumo ao 

outro esbarra no tom artificioso, nas perguntas formais e complacentes. O contato não passa 

da percepção superficial e impessoal dos sapatos e da roupa que usava. 

 ―Mas seria esse o caminho para chegar a ele? Não seria um caminho simples demais e, 

por conseguinte, inadequado?‖ (EI, p. 108). Os sapatos velhos, desgastados, cheio de fendas e 

poeira, seriam a deixa para pensar em uma história que pudesse ser compartilhada, já que ele 

poderia oferecer roupas e sapatos novos. Mas falar de sapatos e de roupas poderia ser 

futilidade demais. O que predomina ainda é o silêncio e a desconfiança diante do alheio, do 

outro, da iminência de compartilhar a intimidade perdida, ou seja, qualquer experiência. 

 Há um jogo entre o aproximar e o não aproximar, entre o que é do indivíduo e do 

âmbito de sua experiência social, entre o afirmar e o contrariar, o avançar e o retroceder, entre 

ter tanto a dizer e não ter como dizer, pois a própria voz o incomoda e a sente perder a 
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naturalidade, não governá-la mais. Os limites e as barreiras estão postos e o suposto irmão 

pergunta se ele mora em casa ou em hotel. A casa é a instalação com muitos quartos. Implica 

a intimidade e o afeto da possível convivência com um cachorro, o que na infância seria 

quesito para se viver bem. O hotel era a realidade do arrumar malas, do não pertencer a lugar 

algum, das relações insipientes e superficiais, inadmissíveis para quem deseja ter um cão. 

 O que no início do conto era pura invasão, a sensação de receber um intruso em seu 

próprio lar, transforma-se, no final da narrativa, em um consistente desejo de invadir, de 

conhecer a intimidade do outro, ―Ao pensar nisso vem-me o desejo urgente de entendê-lo e de 

ficar amigo, de derrubar todas as barreiras, de abrir-lhe o meu mundo e de entrar no dele‖ (EI, 

p. 108). Então, novamente a ideia de invasão, mas agora pelo desejo de ser interrompido, que 

haja uma intervenção, podia ser pelo telefone, pelo amigo que passa na rua, enfim, que 

alguém ou alguma coisa o salvasse do martírio, ―Agora ele está olhando pela janela, com 

certeza desejando que passe algum amigo ou conhecido que o salve do martírio‖ (EI, p. 109). 

No entanto, ao olhar para a esquina, vê um homem afiando facas, um gemido fino da lâmina 

no rebolo, o calor aumenta, o sol está quente. Preparam-se as facas para um duelo, é um 

prenúncio de conflito. 

 A referência a afiar facas lembra o mito das moiras. Segundo a mitologia, três irmãs 

que determinavam o destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos. As moiras eram três 

mulheres responsáveis por fabricar, tecer e cortar o fio da vida dos mortais. O fio que tece no 

topo ou no ponto mais baixo do tear corresponde aos momentos de sorte e azar dos seres. No 

singular, Moira significa o destino. Das três moiras, Átropos cortava o fio da vida, junto com 

Tânatos era responsável por determinar a morte.    

 As Moiras eram responsáveis pela lei misteriosa que atua em nossas vidas que, mesmo 

pouco visíveis, estão relacionadas às súbitas mudanças, alterando os padrões pré-

estabelecidos pela vida. Não pensamos nas causas dessas mudanças, mas sim nas nossas 

próprias reações diante delas. Inconscientemente, nos damos conta dos efeitos do destino em 

nossa vida, da manifestação do outro que há dentro de nós e que projetamos no mundo 

invisível e no mundo visível, em busca de um culpado pelas mudanças repentinas em nossa 

vida. Somos nós que vamos ao encontro do destino, é por meio das mudanças que 

compreendemos esse eu, inclusive social, que vai em direção às pessoas, trajetórias e 

situações diferentes. 
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  O tempo é novamente o tempo presente, mas a questão é mesmo a do espaço da 

antiga casa, com seus objetos ligados à memória e às recordações angustiantes de algo ou de 

um tempo que se quer esquecer, que está vazio de experiências. Não há saída, o 

emparedamento confirma-se e ―Só uma catástrofe nos salvaria‖ (EI, p. 109), mas não era 

possível correr, algo de importante ainda estava por acontecer, ―Não, basta de fugas, preciso 

ficar aqui sentado e purgar o meu erro‖ (EI, p. 109). ―Uma mulher entra na sala, reconheço 

nela uma de nossas vizinhas (...)‖ (EI, p. 109), conhecer é possível somente depois de 

reconhecer. A vida da família sofre uma interferência, o que não garante poder se libertar, já 

que ―a minha experiência não me socorre‖, então, não há experiência e por isso a narrativa 

não é mesmo possível, está inepto. 

 Mais uma vez está o homem afiando facas, ele mesmo afiando a sua faca, a moira que 

determina o destino e corta o fio da vida, ―__ Sua mãe está pedindo um padre.‖. Enfim, 

―Levantamos os dois de um pulo, dando graças a Deus __ que ele nos perdoe __ pela 

oportunidade de escaparmos daquela câmara de suplício‖ (EI, p.109). Qual seria ―aquela 

câmara de suplício‖? ―Aquela‖ não é essa que a personagem vive agora, não é o momento 

presente da morte da mãe, o que poderia realmente desequilibrá-lo. A morte está muito mais 

relacionada ao desaparecimento da experiência, da incapacidade de narrar.  

 

O ato de narrar e a experiência 

 Se a capacidade de intercambiar experiências está em decadência e se a experiência 

que passa de pessoa a pessoa é a fonte para o narrador, a arte de narrar está também 

impossibilitada de acontecer, pois há uma carência de experiências capazes de permitir a 

sabedoria necessária para que o ato de narrar esteja na esfera do ―discurso vivo‖, como 

esclarece Walter Benjamin: 

 

Na realidade, esse processo, que expulsa gradualmente a narrativa da esfera 

do discurso vivo e ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está 

desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com toda uma 

evolução secular das forças produtivas (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

 

O conto veigueano que tematiza a impossibilidade de narrar em decorrência da decadência da 

experiência, revela a ausência até mesmo de informações e notícias, não sendo necessárias 
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explicações e nem interpretações, já que não há nada de miraculoso a ser contado, apenas 

informações a serem repassadas.  

Se pensarmos na possibilidade de narrar, é preciso resgatar o senso de eternidade, do 

que se prolonga. Essa noção de eternidade centra-se mais profundamente na ideia da morte, 

que também tem sido entendida a partir de certas transformações, cada vez mais expulsa do 

universo dos vivos. Tudo aponta, em primeiro lugar, para a iminente morte da mãe, depois a 

confirmação do acontecido, mas, mesmo assim, a morte é tratada de forma superficial, não 

esta associada à sabedoria ou à autoridade, princípios fundamentais do narrar.  

 É possível alcançar sabedoria e autoridade quando a memória é ativada e se vê capaz 

de preservar o que é preciso transmitir de tempos em tempos, de geração a geração. Sobre a 

memória e as reminiscências, Benjamin ainda acrescenta que: 

 

A reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos 

de geração em geração. Ela corresponde à musa épica no sentido mais 

amplo. Ela inclui todas as variedades da forma épica. Entre elas, encontra em 

primeiro lugar a encarnada pelo narrador. Ela tece a rede que em última 

instância todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra, 

como demonstraram todos os outros narradores, principalmente os orientais 

(BENJAMIN, 1994, p. 201). 

 

Para o narrador de Entre irmãos, a memória ou a capacidade de ativar as reminiscências acaba 

sendo uma proposta angustiante, instituindo o martírio e colocando a personagem em uma 

situação de aflição. A experiência não socorre, mas, ao mesmo tempo, os elementos que 

ativam a memória estão a sua frente, quem sabe está aí o sentido da vida, a experiência que 

pode ser transmitida e narrada? Para Georg Lukács, o romance é a ―forma do desenraizamento 

transcendental‖, a busca por esse ―sentido da vida‖. Mas essa transcendência criadora só 

contribui para a realidade da obra quando ela se torna imanência.  

 

A imanência vazia, ancorada apenas na experiência do escritor, e não ao 

mesmo tempo em seu regresso à pátria de todas as coisas, é somente a 

imanência de uma superfície que recobre as fissuras, mas que nem sequer 

como superfície pode reter essa imanência, e também como tal tem de 

tornar-se lacunosa (LUKÁCS, 2000, p. 95). 

 

A trajetória a ser percorrida é pelo conhecimento de si mesmo, mas não é possível 

alcançá-lo se o conhecimento do mundo não estiver disponível. Assim, a narrativa tem papel 
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relevante, pois, segundo Lukács, é autoconsciência da humanidade, na medida em que além 

de dominar o mundo, torna-o pátria, está em busca da superação do estranhamento.  

 O que primeiro condiciona a narrativa é a condição de exílio que passou a 

personagem. Durante dezessete anos esteve ―no mundo‖, declara que se ausentou dos laços 

com a família e, por isso, de todos os sentimentos que estão envolvidos nesta relação. Assim, 

predomina ―um olhar de fora‖, uma sensação de estranheza, principalmente, uma percepção 

desse outro como intruso que viola a intimidade e a já reduzida cumplicidade que ainda 

guarda da família e da casa, que em alguns momentos é elevada à condição de lar, espaço 

onde pode estar alguma experiência relevante.  

O conto avança confirmando a impossibilidade de superar o conflito. No entanto, 

reafirma que as forças contraditórias da vida estão ativas e que, mesmo anunciando as suas 

contradições, aponta para conexões inevitáveis ao suscitar a necessidade de permanecer ali 

diante um do outro. Ao mesmo tempo em que se mantém à distância, vivendo o ―suplício‖ ou 

o ―martírio‖ do contato com o outro, percebe-se muito próximo, muito igual, refazendo os 

caminhos que há dezessete anos já havia trilhado. É um outro que se constrói na tentativa de 

preencher ou refazer uma trajetória que não foi permitida, uma lacuna deixada pela ausência, 

voluntária ou não.  

 Nos movimentos da própria narrativa, entre a ideia de encontrar um intruso e de ser o 

próprio intruso, vai se desligando dos aspectos mais objetivos (infraestrutura/conteúdo) e se 

ligando aos aspectos mais subjetivos da obra (superestrutura/forma). Ao iluminar as 

contradições e oscilar entre ―o ser e o não ser‖, considerando todos os movimentos que o texto 

faz, o leitor pode reconstruir a totalidade mesmo pelo viés da desconexão. 

 

Considerações Finais 

 O conto Entre irmãos se notabiliza justamente pela iluminação e manutenção da 

contradição, ao captar a essência justamente na aparência, conciliando dois mundos em 

transição, o antigo e o novo, na tentativa de problematizar as experiências vividas e a 

capacidade de torná-las propriedade e herança de outros. Há uma preocupação em estabelecer 

um lugar para si no próprio mundo em que se vive, o narrador fica entre as oscilações da vida 

que vive e da vida que poderia ter vivido, em uma ameaça constante de vir à tona os dezessete 

anos de ausência, o ser, que é parte de si mesmo, mas que parece ter autonomia, ―Ao pensar 
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nisso vem-me o desejo urgente de entendê-lo e de ficar amigo, de derrubar todas as barreiras, 

de abrir-lhe o meu mundo e de entrar no dele‖ (EI, p.108). São mundos e experiências em 

transição.  

O narrador de Entre irmãos demonstra que o típico não é apenas um conceito estético, 

mas também um conceito político. O recurso da tipicidade é uma questão central para a 

estética realista, ―visa a expressar, nos indivíduos empíricos e nas situações descritas, as 

tendências gerais objetivas do processo social‖ (FREDERICO, 1997) São personagens que 

mantém suas singularidades, mas deixam claro suas tendências universais, que são 

características de realidades históricas. Ou seja, o típico é a confluência entre o singular e o 

universal, mantendo as suas características individuais ao mesmo tempo em que ressalta a 

situação histórico-social que está inserido – é a representação da espécie em sua máxima 

verdade.  

Assim, é possível conhecer a si mesmo, mas esse conhecimento está condicionado ao 

fato de conhecer o mundo. Nesse caso, o narrador personagem funciona como espelho, ou 

como reflexo, para que o leitor consiga reunir o conjunto de mediações que se encontram 

emaranhadas na ficção de Veiga. A práxis humana resgatada no conto de Veiga rejeita a 

coisificação própria de seu tempo, pois a arte evoca outras dimensões que estão fora do 

mundo das coisas. A perspectiva dialética, não só na leitura de um texto narrativo, mas frente 

ao mundo, nos direciona para as contradições, os nós e as tensões presentes na vida, ilumina 

os momentos de crise e nos faz perceber, como no conto Entre irmãos, que a pergunta é: 

Quais experiências estarão disponíveis para serem narradas a partir de percepções de mundos 

em transição como os que vivemos hoje?  

Há uma tentativa de resposta. A própria obra se encarrega de dar. Mas a pergunta não 

cessa nunca e as possibilidades de respostas continuam vivas. Portanto, a obra literária é o 

caminho para entendermos o mundo em sua capacidade infinita de mudanças, ensinando-nos 

outros modos de ―lê-lo‖. Possibilidades repletas de autocrítica, posicionando-se de forma 

diferente diante de cada novo objeto, o que requer sempre um olhar renovado da própria vida, 

de si mesmo e do mundo que se disponibiliza, pois ―Só uma catástrofe nos salvaria, e eu 

desejo intensamente um terremoto ou um incêndio (...)‖ (EI, p. 110). 
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O DESCENTRAMENTO DO SUJEITO NO POEMA “CONTRANARCISO”  

DE PAULO LEMINSKI 

 

Lidiane Alves do NASCIMENTO 

Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo: O sujeito presente nos poemas de Paulo Leminski assume movimentos 

contraditórios, oscilando entre a exigência do rigor e o afrouxamento das formas poéticas. Se 

por um lado a poesia esboça uma face delineada sobre os alicerces construtivos da rigidez 

concretista, por outro, o instrumento do acaso marca a face de uma poesia expressiva que não 

se cansa de cultuar o despojamento. Ambas as faces se complementam, não podem ser 

alijadas e vistas isoladamente, embora, tanta vez, duelem como forças antagônicas, a força 

concretista e a força marginal, como se o sujeito tivesse que assumir uma só verdade. Vê-se 

que a transitoriedade é o locus operandi do sujeito poético leminskiano, seu território é 

móvel, situa-se em um entre-lugar. Nesse sentido, o poema ―Contranarciso‖ figura como um 

exemplo explícito dessa transição de um sujeito de olhar intimista para uma visão que se 

desloca para fora, posicionando-se em um enfrentamento direto com o que lhe é exterior. O 

sujeito, ―a espreita de si mesmo‖, por ora tenta se anular no espaço do poema, ora se abre ao 

encontro com outras vozes, com as coisas, transmutando-se em ―você‖, em ―ele‖, em ―nós‖ 

ou ―a gente‖, rompe as fronteiras entre o lírico e o narrativo. Quando não assinala espaços 

―vazios de coisas e acontecimentos‖, apenas orientado pela metalinguagem, o poema desvela 

um sujeito que se evade para ―fora de si‖, para o encontro com a alteridade. O sujeito 

leminskiano, em contraposição ao pensamento hegeliano, de um sujeito lírico intimista, a 

encontrar em si mesmo o material poético, passa a se configurar como um sujeito ―fora de si‖ 

(COLLOT, 2013). Sobretudo, a obra leminskiana é profícua em exemplares das tensões e 

oscilações do sujeito descentrado reveladas na linguagem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito; Poesia; Leminski. 

 

Introdução 

O estudo que ora se propõe investiga o descentramento do sujeito moderno, suas 

implicações na poesia e, mais detidamente, na poesia de Paulo Leminski. Nosso olhar para a 

poesia de Leminski prioriza uma análise sobre as transformações do sujeito poético, o modo 

como ele se configura, como se questiona, questionando a própria linguagem. A poesia 

leminskiana, entre tantos aspectos, revela a multiplicidade de um sujeito que não se fixa, mas 

se movimenta constantemente, convertendo a poesia em um espaço onde se assinala a 

tentativa de reencontrar a sua individualidade, erigir uma dicção própria, sem, com isso, 

perder de vista a multiplicidade que enseja abarcar ao ―sair de si‖.  

Dessa forma, uma leitura do poema ―Contranarciso‖, de Paulo Leminski, pretende, 

pelo viés do descentramento e da multiplicidade, auscultar as facetas de um sujeito cindido, 
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verificando aspectos como: a dispersão do sujeito, crise de identidade que assola o mundo 

moderno, modos instáveis, fluidos e descontínuos de ―ser‖. Em Leminski, o afastamento da 

voz intimista do poeta, tradicionalmente reconhecida, nas acepções hegelianas, como aquela 

que emite sentimentos individuais e profundos da alma do artista, cede lugar à pluralidade de 

vozes a habitarem o discurso poético irônico de seus versos. Ademais, verifica-se um 

encontro do sujeito com o outro e com as coisas do mundo, consolidado pelo trabalho da 

linguagem, que permite a transição do individual para o coletivo.   

 

Descentramento do sujeito em Leminski: da fragmentação à multiplicidade 

Adentrar a obra poética de Paulo Leminski, percorrendo as pistas que permitem 

caracterizá-la pelo viés do descentramento e da multiplicidade, pretende ser a discussão que 

permeia este trabalho, tendo em mira que os dois aspectos mencionados são matizes 

relevantes na configuração da subjetividade poética leminskiana. 

 Nossas discussões perseguem o direcionamento de um olhar para a poética de 

Leminski que visa à questão do descentramento e /ou fragmentação do eu lírico, buscando 

analisar, à luz das reflexões sobre as transformações do sujeito moderno e ainda concernentes 

à poesia moderna e contemporânea, o modo como se configura a subjetividade do poeta, 

permeada sobremaneira pela cisão do eu, rompimento com os modos tradicionais de definir a 

poesia lírica, esgarçamento das fronteiras entre poesia e prosa, além da abertura ao outro, no 

exercício da multiplicidade poética que viabilizará novos modos de concepção de identidade. 

 A poesia leminskiana, analisada ao longo da leitura de poemas como o 

―Contranarciso‖, da coletânea Caprichos e relaxos (1983), avigora a dispersão do sujeito, a 

assumir, em meio à crise de identidade que assola o mundo moderno, modos instáveis, 

fluidos, descontínuos de ―ser‖.   

No encalço da indagação de como se constrói a subjetividade poética em Paulo 

Leminski, notamos que, quando não deliberadamente disperso, ausente, o eu lírico está 

afugentado de quaisquer rédeas de apreensão, em um movimento contínuo que vai da 

autossondagem ao encontro com a alteridade. Como diz Collot (2013, p. 224):  

 

É somente saindo de si que ele coincide consigo mesmo, não ao modo da 

identidade, mas ao da ipseidade, que não exclui, mas ao contrário, inclui a 

alteridade [...]. Não para se contemplar no narcisismo do eu, mas para se 

realizar a si mesmo como um outro.  
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Esse sujeito lírico que não se fixa, mas se movimenta, se questiona e se modifica, se 

perfaz, pois, no trabalho incessante da linguagem, nos jogos poéticos sintomáticos da 

experimentação a que Leminski esteve sempre a serviço. Assim, é lícito dizer que o 

experimentalismo e o exercício lúdico da linguagem participam da constituição da 

subjetividade. 

 A subjetividade lírica leminskiana engendra-se na contramão daquela subjetividade da 

tradição expressiva romântica, que encontrava em si mesma a matéria prima da expressão 

lírica, uma vez que se constrói por meio da linguagem, da escrita, no fazer literário e suas 

formas. A lucidez do poeta moderno, inadequado em todos os espaços que frequenta, faz sua 

subjetividade se deslocar para o campo da linguagem, para o exercício poético. Nesse sentido, 

por vezes, o sujeito lírico, constituído à revelia do confessionalismo de dicção romântica, 

percorrerá um trajeto para ―fora de si‖, para que, no encontro com a exterioridade, realize a 

expressão do seu ―eu‖, como nos diz Collot (2013). Por essa trilha é que o sujeito se 

corresponde com as coisas, não estando nem mais dentro nem fora, mas em um movimento de 

penetrar e ser penetrado pelo mundo. 

Leminski desponta na literatura nos anos de 1960, aos 20 anos de idade, quando, em 

correspondência com o concretismo dos irmãos Campos e de Décio Pignatari, publica seus 

primeiros poemas. Doravante, engendra uma carreira literária intensa, pesquisa novidades da 

linguagem, fala em uníssono com ideais de outras tendências estéticas, como simbolismo, 

modernismo oswaldiano, poesia marginal, haikai japonês, entre outras donde extirpa o 

necessário para encetar o diferencial de sua poesia multifacetada. 

Filho de pai militar, descendente de poloneses e mãe mestiça, Paulo Leminski, que 

tinha o nome do pai, revelara desde cedo uma estreita relação de afinidade com as letras. 

Muito provavelmente, o seu veio artístico teria vindo do avô materno, um poeta. Toninho Vaz 

(2001, p. 38), em biografia intitulada Paulo Leminski – o bandido que sabia latim, conta-nos 

que, já entre os colegas do mosteiro onde esteve confinado durante um período da 

adolescência, Leminski mostra-se um garoto de vivência intelectual superior à média, 

considerado ―um anarquista intelectual com idéias próprias e originais‖. 
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Observa-se que o desenvolvimento intelectual do poeta de Curitiba, empenhado em 

sua vivência no mosteiro de São Bento, em São Paulo e, sobretudo, em suas constantes 

estadias na biblioteca do local, contribui decisivamente para engendrar o refinamento de sua 

erudição que, junto ao temperamento irônico e ao estilo brincalhão, vestem o homem e o 

poeta. Dentre os episódios da vida de Paulo Leminski compilados por Toninho Vaz, alguns 

parecem interessar ao intento de exemplificar a sua personalidade intelectual. No mosteiro, 

por exemplo, Leminski gabava-se do fato surpreendente de, aos treze anos, já ter lido uma 

enciclopédia inteira. De maneira bem humorada, abordava pelos corredores, numa 

autopropaganda, os seus colegas que se preparavam para jogar futebol: ―-- vamos, existem 

coisas mais importantes do que futebol. Façam consultas -- ele dizia, levando o dedo 

indicador à cabeça, -- aqui dentro tem uma enciclopédia. É grátis‖ (VAZ, 2001, p. 39).  

É pertinente assegurar que a tendência para o relaxo assim como a face de extremo 

rigor, em Leminski, estão imbricadas tanto na personalidade do poeta como na sua obra, 

sendo frequentemente facetas cotejadas em sua fortuna crítica, mas nunca prescindidas uma 

da outra. A faceta inquieta do jovem Paulo Leminski que irá perseguir a intelectualidade na 

clausura de um mosteiro, ela mesma o retira da vida monástica, nada condizente com o seu 

jeito impaciente, modo de falar alto e com gestos muito amplos, além das brincadeiras e da 

ironia sempre refinada. 

A vida de Leminski pós-mosteiro não se desvirtua dos meandros da intelectualidade, 

pelo contrário, ele segue seus estudos, de maneira bastante autodidata, conhecendo e se 

identificando com clássicos diversos, tão exagerados e difíceis de manusear quanto a sua 

personalidade artística que ia paulatinamente se formando. Entre eles, Ezra Pound, Mallarmé, 

James Joyce e outros que iria conhecer a partir de sua interação com o grupo paulista da 

Poesia Concreta.   

No afã de intensificar sua atividade literária, trava diálogos longos e importantes com 

Augusto de Campos, em correspondências que viajavam de Curitiba a São Paulo, sendo que, 

pelas mãos do concretista, se iniciariam suas primeiras publicações na revista Invenção. Ao 

corroborar o traço veemente da ambiguidade que irá marcar sua persona e seu ofício artístico, 

ao lado da seriedade de um exercício literário comprometido, Leminski se comprometerá 

também com a boemia, com os bares, com as inclinações dionisíacas. 
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 Entretanto, a primeira investida importante de Leminski em prol de sua carreira 

literária não teria sido no âmbito da poesia. Inspirado em uma aula, quando era professor de 

cursinho, Leminski escreve um conto intitulado ―Descartes com lentes‖, do qual originaria 

seu romance-ideia Catatau, a obra mais considerada pela fortuna crítica leminskiana, porém, 

uma das menos conhecidas dos leitores. Nele, teria trabalhado cerca de nove anos e, enfim, a 

publicação aconteceria em 1975, de modo pouco aclamado e por editora pequena, algo 

bastante condizente com o espírito anarquista do poeta que queria sua obra como marginal, no 

sentido contracultural de escapar às prisões dos ditames dos movimentos, sendo 

independente.  

 Podemos dizer que Leminski se fez artista situado numa poética de intervalo, tendo 

nascido no seio da modernidade, no berço da vanguarda concretista e, depois, caminhado 

além, produzindo entre os contemporâneos dos setenta e oitenta, delineando um retrato de 

vida breve, porém intensa e toda abarcada pela dedicação à literatura, à poesia, à arte enfim. 

Sua relação com o cânone moderno se faz, por vezes, no liame da angústia da influência, 

sintoma de um poeta obcecado por encontrar seu caminho próprio e não apenas se repetir. No 

entanto, em muitos momentos, essa relação com a tradição se ―resolve‖ na ironia do poeta 

lúcido, consciente da necessidade de laborar em diálogo com várias correntes estéticas, no afã 

de utilizá-las em prol de sua arte.  

 Investigar as configurações da subjetividade leminskiana é incidir nas tensões que a 

compõem. Certamente, como o título do primeiro livro de poemas sugere, ―caprichos e 

relaxos‖ se afiguram como os dois polos principais a definirem essa subjetividade 

contrastante na poética de Leminski. A impossibilidade de se detectar uma identidade filial 

unívoca, ainda que, por vezes, ela pareça ser perseguida, confirma, pois, a ideia de 

descentramento do sujeito que, aferrado em dúvidas, se abre a múltiplas identidades. O 

problema do sujeito na poesia, então, pode tomar caminhos variados, mais suscetíveis de 

serem problematizados do que resolvidos, encerrados.  

 O sujeito lírico em Leminski assume movimentos contraditórios, oscilando entre a 

exigência do rigor e o afrouxamento das formas poéticas. Se por um lado a poesia esboça uma 

face delineada sobre os alicerces construtivos da rigidez concretista, por outro, o instrumento 

do acaso marca a face de uma poesia expressiva que não se cansa de cultuar o despojamento. 

Ambas as faces se complementam, não podem ser alijadas e vistas isoladamente, embora, 
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tanta vez, duelem como forças antagônicas, a força concretista e a força marginal, como se o 

sujeito tivesse que assumir uma só verdade. 

 Vê-se que a transitoriedade é o locus operandi do sujeito poético leminskiano, seu 

território é móvel, situa-se em um entre-lugar, assim como Leminski, como artista inscrito no 

cenário literário, não se fixa em correntes estéticas, ao longo de seu percurso, embora se 

permita tanger por várias delas. À guisa de Mallarmé, os lances de dados da poesia 

leminskiana querem ser regidos pelo acaso, tendo em mira, todavia, que a poesia, uma vez 

mediada pela linguagem, não se pode desvencilhar, de algum modo, da força construtiva, 

consciente, calculada. O acaso, então, emerge como libertador da primazia do autor sobre o 

poema, concedendo à linguagem todo o poder de soberania. 

  

Leitura de Contranarciso 

 Exemplo bastante explícito da transição de um sujeito de olhar intimista, sintetizado 

teoricamente e difundido na concepção hegeliana de lirismo, para uma visão que se desloca 

para fora, posicionando-se em um enfrentamento direto com o que lhe é exterior, é o poema 

―Contranarciso‖: 

 em mim 

 eu vejo o outro 

 e outro 

 e outro 

 enfim dezenas 

 trens passando 

 vagões cheios de gente 

 centenas 

 

 o outro 

 que há em mim 

 é você 

 você 

 e você 

 

 assim como 

 eu estou em você 

 eu estou nele 

 em nós 

 é só quando 

 estamos em nós 

 estamos em paz 

 mesmo que estejamos a sós. 

 (LEMINSKI, 1983, p. 12). 
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 Podemos averiguar aí um sujeito que, de primeiro, reflete sobre sua condição de ―ser‖, 

deslocando seu olhar para o ―outro‖ que lhe é exterior. Ao invés de nos depararmos com uma 

manifestação subjetiva intimista e confessional, defrontamos com uma subjetividade que se 

difere porque tão logo confunde essa interioridade com o que está do lado de fora. Como 

numa progressão rápida, este ―eu‖ multiplica-se em ―outros‖, vendo-se em ―dezenas‖ e 

―centenas‖.  

A expressão absoluta de um ―eu‖ esfacela-se também progressivamente, uma vez que 

desde o início ele se inscreve na consciência da impossibilidade de se mostrar total. Em si, ele 

vê ―o outro e outro e outro, enfim dezenas‖, quase apontando para a infinitude, ao atestar uma 

impossibilidade de totalizar as múltiplas personas que o compõem. O poema supracitado 

lança questões que se voltam à percepção de como a unidade do ―eu‖ está fragmentada e de 

como essa consciência da incompletude de si promove o encontro com o outro.  

O ―sair de si‖ para a fusão com o outro, ―o outro que há em mim‖, desejo de alteridade 

resultante da inconstância do ―eu‖ pertencente a uma sociedade que o declinou da sua 

individualidade, é um gesto abalizado de indefinições. O ―sair de si‖, quiçá, reverbere as 

experiências de um sujeito empírico transfiguradas e ampliadas por um sujeito lírico que as 

reporta ao leitor. No fora, no ―outro‖ é que o sujeito se encontra com as coisas, com a 

natureza, como se, assim, pudesse dar voz ao universo. 

Nessa perspectiva, o poema emerge como um exemplar da constituição de um ―eu‖ 

poético moderno, um sujeito que não se basta e precisa ―outrar-se‖, ver o mundo pelos olhos 

do outro. Em lugar da poesia como expressão da subjetividade una do poeta, a poesia como 

reconhecimento de que o ―eu é outro‖.  Esse sujeito inscreve-se num jogo poético paradoxal, 

porquanto, no lance para fora de si, não consegue renunciar completamente ao seu intimismo. 

Veja-se que o ―eu‖ se nos apresenta em todas as estrofes, ao final, se pluralizando em ―nós‖, o 

que corrobora a multiplicidade e impede a ideia de apagamento.  

 Esse sujeito lírico moderno, esvaído das tradicionais formas líricas de se conceber, ao 

se engendrar através do outro, se afigura como um ―ser‖ passante, transitório, que, ao procurar 

sua identidade, a encontra em ―trens passando/ vagões cheios de gente/centenas‖. Essa busca 

desvela suas experiências com o mundo, com o outro, na transição por espaços ocasionais, 

passageiros, onde ele não se fixa, mas consegue ―ser‖, existir, mesmo na esteira do temporário 
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que lhe serve, mormente, como material poético. É interessante como o caráter transitório e 

descentrado do ―eu‖ está ligado a uma realidade exterior, moderna, fugaz, multifacetada, em 

constante movimento. Nesse cenário, a cidade moderna é ela um elemento fundamental na 

constituição da intimidade poética. 

 Em seu exercício de evasão, no movimento do ―eu‖ para o ―nós‖, é possível aventar a 

consciência do sujeito e o desejo de uma comunicação mais próxima com este ―outro‖, com o 

―você‖, que assinala a presença dos leitores em um espaço que se permite ser de interação, 

pois ―o outro/que há em mim/ é você‖. O processo de transição, enfim, torna-se mais aclarado 

na última estrofe, em que o ―ser‖, sugestão de essência fixa, muda-se para ―estar‖, apontando 

para um estado, de fato transitivo: ―eu estou em você‖, de movimento contínuo. Atenta-se 

para o próprio título ―contranarciso‖, que já insinua a impossibilidade de um ―eu‖ voltado 

exclusivamente para si mesmo, sem o reflexo de um espelho outro, exterior.  

 A referência a Narciso, no poema em análise, traz à baila o conceito psicanalítico de 

narcisismo, fundamental para o entendimento da formação do ―eu‖. Narciso é a personagem 

mitológica que, ao ver sua imagem refletida nas águas serenas de um lago, tal como um 

espelho, apaixona-se pela própria beleza, tentando inúmeras vezes e, em vão, afagar a imagem 

que tende a se dissolver em suas mãos. Ao se dar conta da impossibilidade desse encontro, 

Narciso teria se deitado à margem do rio e definhado. Após sua morte, surge, por obra de 

Afrodite, a flor narciso. Vê-se que Narciso é, pois, um ser enamorado de si mesmo, que 

encontra no reflexo de sua própria imagem toda a forma de beleza e perfeição.  

 Conforme Perini (2006), há em Leminski uma inversão do mito narcísico, pois se 

evidencia na obra do poeta uma necessidade de ―beber em outras fontes‖, mesmo tendo que 

viver a angústia de não ―beber‖ em si mesmo. Ademais, podemos afirmar que, diferente de 

Narciso, alienado em si mesmo e condenado à morte, o eu lírico de ―Contranarciso‖ é 

inacabado, uma vez que só vê a si diante do ―outro‖, que prefere multiplicar-se em ―outros‖. 

Por isso, a própria estrutura do poema atesta a ideia de ser ―avessa‖, ―contra‖ Narciso, pois, 

ao invés de se afogar em sua própria imagem, de se deixar conduzir por coerções sistêmicas 

que aprisionam e limitam as possibilidades do eu, quebra-se o paradigma do sujeito como 

unidade, o ―eu‖ é o outro, o ―eu‖ é múltiplo. 

 Se por um lado o aproveitamento do mito pela perspectiva freudiana é notada no uso 

da primeira pessoa do singular ―eu‖, ao longo de todo o poema, a ideia de introspecção 
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possível de se aventar é esgarçada em prol do movimento do sujeito para fora, no encontro 

com o conflito que é o ―outro‖, ao assumir as diferenças.  Ao superar Narciso, que se 

contemplou no reflexo das águas a fim de se conhecer, o sujeito lírico leminskiano prefere 

contemplar outras figuras, outras imagens e interagir com elas, na forma de um diálogo do 

―eu‖ com outras pessoas que, por ora, surgem representadas nas pessoas verbais: você, ele, 

nós. Desse modo, contrariando a concepção narcísica, o sujeito evoca outras imagens, procura 

no outro sua(s) identidade(s), transformando sua vida em experiências multifacetadas.  

 Em suma, ao problematizarmos as nuances do sujeito lírico em Leminski, temos em 

mira que, assim como Mário de Andrade (1993, p. 211) anunciou ―eu sou trezentos sou 

trezentos e cinquenta‖, assim como Pessoa se despersonalizou em outras pessoas, Leminski 

(1983, p. 12) dirá: ―em mim eu vejo o outro‖. Veremos que a subjetividade leminskiana é 

múltipla e diversa. Por vezes, o sujeito vislumbra uma gama de horizontes poéticos, 

impulsionado, sobremaneira, pelo anseio de comunicação com o leitor. O sujeito 

individualizado – eu – passa a ecoar no leitor, transmutando sua voz em ―tu‖, em ―ele‖, em ―a 

gente‖, em ―nós‖, como se a experiência do ―um‖ se transmutasse e se universalizasse no 

reduto do poético. Leminski inclui em muitos de seus poemas a voz da outridade, a que se 

refere Octavio Paz (1993), para dar conta da multiplicidade que enseja abarcar. Nas coisas, o 

sujeito prolonga a sua subjetividade, na escritura, ele promove sua autocriação junto ao 

mundo.  
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A TERRA DOS MENINOS PELADOS E A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO 

FANTÁSTICO 
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Orientadora: Prof.ª Dr.ª Marisa Martins Gama-Khalil 

 

Resumo: A terra dos meninos pelados insere-nos no mundo fantástico de Dr. Raimundo 

Pelado. É assim que se autodenominava o personagem principal da obra e é ele quem cria o 

país de Tatipirun, um país em que todos os meninos são iguais a ele, ou seja, são carecas e 

possuem um olho azul e outro preto. Pelo enredamento da obra, verificamos a construção de 

dois espaços distintos, sendo o primeiro caracterizado pela esfera do real, que é inóspito, onde 

as outras crianças riem de Raimundo, o julgam por ser diferente, gerando, assim, um ambiente 

de desaprovação e crítica. Já o segundo espaço é o do imaginário, onde tudo é possível e 

agradável: todas as crianças, os animais e a natureza possuem voz e são educados. De acordo 

com Bachelard (2008, p. 19) ―(...) O espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço 

indiferente entregue à mensuração e à reflexão do geômetra. É um espaço vivido. E vivido 

não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da imaginação. Em especial, quase 

sempre ele atrai. Concentra o ser no interior dos limites que protegem‖. Ao construir esse 

espaço insólito, Raimundo cria um mundo só seu e daqueles que são iguais a ele, um mundo 

acolhedor, de harmonia, em que ele tenta compreender sua diferença e aceitar a si mesmo. 

Dessa forma, nosso trabalho possui como objetivo analisar como ocorre a construção desse 

espaço fantástico em referência ao espaço do outro, da chamada realidade e quais são os 

elementos que estão incorporados nesse mundo do imaginário, que é harmônico e 

essencialmente utópico. Assim, com a obra A terra dos meninos pelados, conseguimos 

analisar a construção desse espaço fantástico do país de Tatipirun e como este consegue 

compreender a realidade inóspita do outro, por meio do entendimento e aceitação de seu 

próprio ser. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço fantástico; A terra dos meninos pelados; Graciliano Ramos. 

 

Neste trabalho tivemos como objetivo mostrar como se dá a construção do espaço 

fantástico, na obra A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos e quais elementos 

fazem parte desse espaço. Os espaços nessa narrativa sugerem a compreensão da realidade 

inóspita do outro, por meio do entendimento e aceitação do próprio ser do protagonista. 

 A obra A terra dos meninos pelados narra a história de um personagem que se 

autodenomina Dr. Raimundo Pelado. Dr. Raimundo Pelado é uma criança diferente das outras 

crianças com quem ele convive, pois Raimundo possui a cabeça pelada e um olho preto e 

outro azul.  Por ser diferente Raimundo é zombado pelas outras crianças e, como fuga dessa 

realidade, acaba criando, na areia da calçada da rua de sua casa o país de Tatipirun, um espaço 

onde coisas magníficas acontecem e, o melhor, Raimundo é aceito em sua diferença. 
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Para entrar nesse espaço fantástico, Raimundo se isola de tudo o que está acontecendo 

ao seu redor fechando os olhos e, fechando-os, parece estar dormindo, e é sonhando que segue 

o caminho para Tatipirun. 

Em artigo intitulado O espaço ficcional idealizado na obra infantil de Graciliano 

Ramos Elvira Drummond (2003) estabelece uma comparação entre os personagens Raimundo 

na obra de Graciliano Ramos e Alice na obra Alice no país das Maravilhas, apontando que 

ambos se transportam para o espaço fantástico por meio do sono. 

Na obra de Graciliano Ramos, conseguimos verificar a passagem para o mundo 

fantástico, por meio do elemento onírico: ―Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida 

foi fechando o olho esquerdo, não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques 

desapareceram, só se ouvia a cantiga das cigarras. Afinal as cigarras se calaram‖ (RAMOS, 

1993, p. 10-11).  

O mesmo processo ocorre com a personagem Alice de Alice no país das Maravilhas, 

conforme excerto abaixo: 

 

Assim meditava, ponderando (tanto quanto podia, pois o calor a deixava 

sonolenta e entorpecida) se o prazer de tecer uma grinalda de margaridas 

valeria o esforço de levantar-se e colher as flores, quando de súbito um 

coelho branco de olhos róseos passou perto dela (CARROL apud 

DRUMMOND, 2003, p. 43). 

 

Alice medita e para meditar é preciso estar de olhos fechados, além disso, há o calor, o 

qual a deixava ―sonolenta‖ e ―entorpecida‖. Estas ações se assemelham à ação praticada por 

Raimundo, que também fecha os olhos, e fechando-os não ouve mais nada, isolando-se do 

mundo prosaico que o circunda. Será dessa forma que ambos os personagens são levados para 

os seus mundos fantásticos. 

O caminho que Raimundo percorre para chegar a Tatipirun destoa das estradas do 

mundo real: 

 

Foi andando na ladeira, mas não precisava subir: enquanto caminhava, o 

monte ia baixando, baixando, aplanava-se como uma folha de papel. E o 

caminho, cheio de curvas, estirava-se como uma linha. Depois que ele 

passava, a ladeira tornava a empinar-se e a entrada se enchia de voltas 

novamente (RAMOS, 1993, p. 11). 
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O caminho para Tatipirun é o nosso primeiro elemento desse espaço fantástico, pois, 

diferentemente das estradas do espaço real, não apresentam barreiras físicas, como ladeiras e 

curvas, na verdade essas barreiras se desfazem para que Raimundo possa caminhar 

tranquilamente, de uma forma confortável. Assim, constatamos que, enquanto no espaço da 

realidade a estrada é fixa, imóvel, no espaço do insólito, ela é movente. Tal mobilidade 

configura-se como característica do espaço fantástico, sugerindo deslocamentos operados pela 

rica imaginação do protagonista. 

O segundo elemento desse mundo fantástico com que Raimundo depara é um 

automóvel falante, o qual, da mesma forma que Raimundo, também tem um olho azul e o 

outro preto. Será por meio da fala desse automóvel que perceberemos o quanto Tatipirun é 

diferente do espaço do real de onde vem Raimundo: ―Deixe de besteira, seu Raimundo, em 

Tatipirun nós não atropelamos ninguém‖ (RAMOS, 1993, p. 13). O mesmo ocorre quando 

Raimundo encontra uma laranjeira falante, a qual se ofende quando o menino pensa que ela 

pode ter espinhos e assim machucá-lo: ―Em Tatipirun ninguém usa espinhos, bradou a 

laranjeira ofendida. Como se faz semelhante pergunta a uma planta decente?‖ (RAMOS, 

1993, p. 13). 

Tanto a figura do carro, quanto da laranjeira, elementos antropomorfizados, se 

contrapõem aos seus correspondentes no espaço do real, ou seja, não atropelam as pessoas e 

não possuem espinhos, o que nos mostra que o espaço imaginado por Raimundo é o inverso 

do espaço real de onde ele partira. Não há nada, dessa forma, que possa ferir fisicamente os 

habitantes de Tatipirun. A fala desses seres não humanos – automóvel e laranjeira – remete à 

construção do enredo das fábulas e apólogos, na medida em que a fala é conferida a seres não 

falantes no nosso mundo cotidiano. 

Michel Foucault (1984) nos elucida a respeito desses espaços que são a inversão dos 

espaços reais, conforme o trecho a seguir: 

 

As utopias são os posicionamentos sem lugar real. São posicionamentos que 

mantém com o espaço real da sociedade uma relação geral de analogia direta 

ou inversa. É a própria sociedade aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade, 

mas de qualquer forma, essas utopias são espaços que fundamentalmente são 

essencialmente irreais (FOUCAULT, 1984, p. 414-415). 
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Assim, Tatipirun é um espaço essencialmente utópico, pois é o inverso da realidade de 

onde Raimundo partira, pois no espaço do real de Raimundo, as crianças são agressivas, o 

ofendem; os carros atropelam, a natureza oferece perigo. Em contrapartida, em Tatipirun tudo 

é harmônico, ou seja, é a projeção ficcional de uma sociedade aperfeiçoada, como explica 

Foucault. 

Ao chegar a Tatipirun, Raimundo se despe de suas roupas do espaço do real e veste uma 

túnica de seda oferecida pela aranha tecelã, uma túnica da cor azul. Conforme simbologia 

expressa no dicionário de símbolos de Chevalier, temos que: 

 

Imaterial em si mesmo, o azul desmaterializa tudo aquilo que dele se 

impregna. É o caminho do infinito, onde o real se transforma em imaginário. 

[...] Entrar no azul é um pouco fazer como Alice, a do País das Maravilhas: 

passar para o outro lado do espelho. Claro, ele se escurece, de acordo com a 

sua tendência natural, torna-se o caminho do sonho. O pensamento 

consciente, nesse momento, vai pouco a pouco cedendo lugar ao 

inconsciente, do mesmo modo que a luz do dia vai tornando insensivelmente 

a luz da noite, o azul da noite (CHEVALIER, 1988, p. 107). 

 

A cor azul e sua característica da imaterialidade nos permitem compreender que 

Raimundo, ao entrar no azul, deixa no tempo passado todos os julgamentos, preconceitos que 

sofria e atravessa para o outro lado, o lado do imaginário, onde seus sonhos, seu desejo por 

um espaço de aceitação se torna real. Portanto, ao colocar a túnica azul, Raimundo, deixa o 

espaço da realidade definitivamente e entra no mundo fantástico, participando da vida de 

Tatipirun e de suas aventuras, como: Raimundo conhece as crianças que moram em Tatipirun, 

as quais são iguais a ele, ou seja, são carecas e têm um olho azul e o outro preto; procura pela 

princesa Caralâmpia, que estava desaparecida; brinca com as outras crianças; escuta estória da 

guariba cabeluda. 

Quando Raimundo deixa efetivamente o espaço do real, percebemos que ocorre uma 

inversão do que seja o espaço do real e o espaço fantástico, conforme passagem da obra:  

 

 - Cadê o menino que veio de Cambacará? – Gritou o povaréu. 

 - Essa tropa não sabe geografia, disse Raimundo.  

 - Cambacará não existe. 

 - Não existe não, sinhá rã. Foi um nome que eu inventei (RAMOS, 1993, p. 

27). 
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Raimundo entende que aquele mundo do qual partira se torna o ―outro‖ espaço, o 

espaço imaginário, tanto que não dá o nome verdadeiro do lugar de sua origem e sim inventa 

um nome para esse lugar: Cambacará.  Assim, Cambacará assume a posição de um espaço 

imaginado em relação ao espaço de Tatipirun, o qual se torna para o Raimundo o espaço do 

real, o espaço que deveria ser o real, um mundo perfeito, em que todas as crianças são 

respeitadas em sua individualidade, onde não há julgamentos, o ambiente não oferece ameaça, 

não há motivo para se ter medo de nada nem de ninguém. 

 Portanto, Raimundo, na passagem supracitada, afirma que as crianças moradoras de 

Tatipirun não sabem geografia, pois se soubessem, saberiam que o nome Cambacará é 

inventado, não se tratando, dessa forma, de um espaço real e sim inventado por Raimundo. 

Ao longo de suas aventuras em Tatipirun, Raimundo fica maravilhado com esse espaço, 

pois tudo nele é o inverso do mundo de onde partira e entra em um estado de êxtase, como: 

 

Isto é agradável, murmurou Raimundo. Tudo alegre, cheio de saúde... A 

propósito, ninguém adoece em Tatipirun, não é verdade?   

- Adoece como? 

- Julgo que vocês não vão ao dentista, não sentem dor de barriga, não tem 

sarampo. 

- Nada disso. 

-Não envelhecem. São sempre meninos (RAMOS, 1993, p. 43).  
 

No excerto acima, averiguamos que o personagem Raimundo fica admirado com as 

qualidades encontradas no país de Tatipirun: não há tristeza, doenças, ninguém cresce e vira 

adulto. Relevante notarmos, aqui, um ponto de semelhança entre a obra A terra dos meninos 

pelados e Peter Pan and Wendy de James Matthew Barrie, pois em ambas as obras 

encontramos como um fator negativo crescer e se tornar adulto. Logo, tanto em Tatipirun, 

quanto na Terra do Nunca os espaços são habitados predominantemente por crianças, 

prevalecendo as aventuras, as brincadeiras, em detrimento e inexistência das obrigações e 

preocupações da vida adulta. 

No país de Tatipirun não possui nenhuma intervenção humana, ou seja, é um espaço 

composto somente pela natureza. Dessa forma, verificamos a presença da dicotomia entre 

espaço urbano x espaço natural. Conforme elucida Borges Filho (2007), entendemos por 

natureza ―os espaços não construídos pelo homem. Espaços tais como: o rio, o mar, o deserto, 

a floresta, a arvore, o lago, o córrego, a montanha, a colina, o vale, a praia, etc.‖ (BORGES 
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FILHO, 2007, p. 48-49). Na obra de Graciliano Ramos podemos confirmar a presença do 

espaço da natureza na seguinte passagem: ―- Ele veio de Cambacará cheio de ideias 

extravagantes. - Perguntas insuportáveis, acrescentou Sira. Raimundo observou os quatro 

cantos, não viu nenhuma construção‖ (RAMOS, 1993, p. 37). 

A priori, poderíamos pensar que o espaço da natureza seria um espaço que provocaria 

mais medo do que o espaço da cidade, pois na natureza teríamos mais elementos 

desconhecidos e que poderiam provocar ruína física, como: tempestades, animais ferozes, 

correntezas de rios; sendo a cidade o espaço em que as pessoas se protegeriam desses fatores. 

Yi Fu Tuan (2005) faz um estudo a respeito dos espaços geradores de medo, dentre eles temos 

o espaço da cidade, a qual teria por função original: 

 

A cidade representa a maior aspiração da humanidade em relação a uma 

ordem perfeita e harmônica, tanto em sua estrutura arquitetônica como nos 

laços sociais. Em todo lugar que o urbanismo apareceu de forma 

independente, descobrimos que suas raízes assentam-se em um centro 

cerimonial prestigioso em vez de em um lugarejo. Uma função primeira e 

essencial da cidade foi ser um símbolo vivo da ordem cósmica: por isso seu 

padrão geométrico era simples, com muralhas e ruas frequentemente 

orientadas pelos pontos cardeais. Correspondendo a este desejo e perfeição 

física estava o anseio por uma sociedade estável e harmoniosa (TUAN, 

2005, p. 231). 
 

Porém, esse anseio por uma sociedade estável e harmoniosa que se esperava ao criar o 

espaço urbano não é o que ocorre, pois o espaço urbano acaba se tornando um lugar gerador 

de medo, de desconforto e opressão, conforme citação abaixo: 

 

Idealmente, pessoas de diferentes procedências habitam em harmonia e usam 

diferentes dons para criar um mundo comum. Todas as vezes que isso 

acontece, a cidade é, durante esse tempo, uma soberba realização humana. 

Porém, a heterogeneidade é também uma condição que incentiva o conflito. 

Durante sua história a cidade tem sido oprimida pela violência e pela ameaça 

constante do caos (TUAN, 2005, p. 251). 

 

Raimundo foge, então, deixando o espaço urbano, onde a heterogeneidade dos 

indivíduos causa o conflito, ou seja, a cidade não aceita o diferente e então Raimundo cria um 

mundo imaginário, um mundo para si mesmo, onde só há natureza, porém uma natureza que 

não lhe proporciona qualquer tipo de ameaça, tudo é harmônico, isto é, o tempo em Tatipirun 

é extremante confortável, não há frio, nem calor, a temperatura é perfeita, sem desconforto 

térmico: ―Raimundo abriu a boca e deu uma pancada na testa:  - Que lugar! Não faz calor nem 



 

 
 

 731 

frio, não há noite, não chove, os paus conversam. Isto é um fim de mundo‖ (RAMOS, 1993, 

p. 37). Além disso, não há animais ferozes, ameaçadores, pelo contrário, todos os animais são 

amáveis e amigos.  

Os animais são seres tão amáveis e tão educados que, em vez de machucarem as 

pessoas, as enfeitam: ―Caralâmpia estava no meio do bando, vestida numa túnica azul cor de 

nuvens do céu, coroada de rosas, um broche de vaga-lume no peito, pulseiras de cobra coral‖ 

(RAMOS, 1993, p. 44). A cobra coral que no mundo da realidade provoca medo, por se tratar 

de um animal peçonhento, que ameaça a vida das pessoas; no mundo fantástico é apenas um 

elemento de adorno das crianças. Desta forma, no espaço fantástico criado por Raimundo, a 

natureza harmônica impera, logo, constatamos que não há construções feitas pela intervenção 

humana, como uma casa, por exemplo, pois Raimundo não tem a necessidade de se abrigar 

para se proteger de possíveis perigos.   

Para Bachelard a casa é o espaço que abriga o indivíduo e desta forma ―sabemos bem 

que nos sentimos mais tranquilos, mais seguros na velha morada, na casa natal, que na casa 

das ruas que só de passagem habitamos‖ (BACHELARD, 2008, p. 59). 

Raimundo, portanto, ao criar seu mundo fantástico não cria nenhum elemento de 

proteção social, como uma casa, pois ele não precisa de um lugar especifico para se sentir 

seguro e aceito, conforme passagem da obra a seguir: 

 

 - Pois eu acho que está chegando a hora de voltar e descansar. 

 - Voltar para onde? 

 - Voltar para a beira do rio, entrar em casa, dormir. 

 - Não vale a pena. Se quer ver o rio, é tocar para a frente. O rio das Sete 

Cabeças faz muitas curvas. Adiante aparece uma delas. Aqui nós nunca 

voltamos. Vou contar o meu projeto. 

 - É bom. Conte. Mas andando à toa, sem destino, como é que vocês entram 

em casa? 

- Entrar em coisa nenhuma! A gente se deita no chão. 

 - Macio, realmente. E as casas? 

- Não entendo (RAMOS, 1993, p. 36-37). 
 

Raimundo, na passagem acima, indaga a uma das crianças onde ficam as casas, onde as 

crianças se abrigam, porém descobre que não há casas em Tatipirun, as crianças quando se 

sentem cansadas deitam-se no chão, o qual é macio para descansar e dormir. Assim, em seu 

mundo imaginário, não é necessário se abrigar dos possíveis perigos, pois eles não existem. 

Nesse sentido, percebemos que tudo no país de Tatipirun transmite a Raimundo segurança: as 
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crianças são iguais a ele; o rio se fecha para as crianças atravessarem para o outro lado da 

margem; as árvores são amigas e não têm espinhos; os animais são contadores de estórias. Até 

mesmo as brincadeiras são positivas, como correr, saltar, dançar, sendo que nenhuma das 

crianças, habitantes de Tatipirun, sabe brincar de bandido, pois nesse espaço utópico não há 

bandidos, somente mocinhos. 

 O país de Tatipirun, um espaço insólito criado por Raimundo nos possibilita realizar 

uma crítica sobre o real: 

 

A literatura fantástica não descarta, de maneira alguma, a crítica sobre o real, 

porém ela encaminha a irrupção da crítica por outra perspectiva. Nela, temos 

a possibilidade de diante das ambiguidades deflagradas pelo irreal e pela 

mistura de mundos e espaços, repensamos a nossa realidade, aparentemente 

tão homogênea e ordenada (GAMA-KHALIL, 2013, p. 135-136). 
 

Dessa forma, conferimos que a obra A terra dos meninos pelados nos insere em uma 

crítica sobre o real, pois o mundo do real de onde Raimundo partira é permeado por uma 

realidade cruel, de negação das diferenças, de ridicularizarão; o que provoca em Raimundo 

sentimentos como tristeza, amargura, além de solidão. 

Assim, a literatura fantástica nos faz refletir: Que espaço do real é esse em que os 

indivíduos não podem ser diferentes uns dos outros seja fisicamente, quanto na maneira de 

pensar?  Por que o diferente provoca escárnio e de certa forma medo nas outras pessoas? Ao 

criar seu mundo utópico, Raimundo proporciona a si mesmo e aos leitores da narrativa essas 

reflexões. 

Após suas aventuras em Tatipirun, o personagem Raimundo decide retornar ao seu 

mundo real de origem: ―- Isso mesmo. Fique com a gente. Aqui é tão bom... - Não posso, 

gemeu Raimundo. Eu queria ficar com vocês, mas preciso estudar a minha lição de geografia‖ 

(RAMOS, 1993, p. 57). 

Retornar à lição de geografia é retornar às obrigações que precisam ser cumpridas; fato 

que diverge do mundo imaginário que Raimundo criou, onde só há brincadeiras e diversões; 

não há imposições, as crianças caminham, brincam, falam, fazem o que querem, quando 

querem, sem se preocuparem com nada e nem com os adultos, já que em Tatipirun não há 

adultos, só crianças. 

Conferimos também que a lição de geografia é o elo com o mundo do real e esse elo se 

dá justamente por uma obrigação espacial, ou seja, de estudar os espaços possíveis do mundo 
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e agora, mais do que tudo, pois Raimundo conheceu novos espaços, mesmo que imaginários. 

Portanto, há uma ampliação da geografia de Raimundo, por isso a necessidade de voltar e 

aprimorar seus conhecimentos sobre os espaços. 

Outro importante elemento que estabelece elo como mundo real, na narrativa, é a figura 

do gato, sendo esta uma figura recorrente ao longo do enredo, tanto que ele ganha um nome 

somente quando Raimundo está no mundo imaginário: 

 

-Bobagem! Exclamou Pirenco. Gato das Sete Cabeças! Quem já viu isso? 

Bote Tatipirun. 

-Tatipirun é bonito, murmurou a princesa. 

-Pois fica sendo Tatipirun. Quando eu vier, trago Tatipirun (RAMOS, 1993, 

p. 46). 
 

Quando Raimundo dá ao seu gato o nome de Tatipirun permite-nos compreender que 

esse animal pertence ao mundo imaginário sem ao menos ter estado lá, por isso que 

Raimundo sempre fala que o gato iria se adaptar ao mundo utópico facilmente: 

 

É, pode ser. Se acertar o caminho, eu volto. E trago o meu gato para vocês 

verem (RAMOS, 1993, p. 57-58). 

 

Vou prestar atenção ao caminho para não me perder quando voltar. E trarei 

uns meninos comigo. Os meninos melhores que eu conhecer virão comigo. 

Se eles não quiserem vir, trago o meu gato, que é manso e há de gostar de 

vocês (Ramos, 1993, p. 60). 

 

Raimundo, então, dá ao gato o nome do espaço fantástico, além disso, considera o bicho 

manso, isto é, calmo e amigável assim como os habitantes de Tatipirun, dessa forma, 

possivelmente, o gato irá gostar de todos que moram lá. 

 Constatamos, portanto, que o gato é o ser que está no meio, é o ser do entre-lugar, o 

qual pode tanto estar no mundo da realidade quanto no mundo do imaginário. Essa 

característica de ser do entre-lugar advém desde culturas mais antigas, como a cultura celta, 

em que sua população acreditava que o gato era o único ser que conseguia caminhar pelo 

mundo dos vivos e dos mortos, sendo assim um ser sobrenatural. 

A terra dos meninos pelados é uma narrativa cíclica, pois o personagem Raimundo 

retorna, ao final da narrativa, ao espaço inicial: Cambacará. De tal modo, há uma coincidência 

entre o espaço final e o espaço inicial da obra. Porém, é relevante observamos que o 

Raimundo que retorna não é mais o mesmo Raimundo que havia partido. Ele, agora, é uma 
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criança mais confiante, mais segura de quem é, aceitando a si mesmo, sem se importar com a 

opinião das outras crianças, e isso se comprova porque Raimundo, em seu retorno, vai 

dizendo às crianças de Tatipirun que irá contar para todos sobre esse país fantástico mesmo 

que ninguém acredite nele e mesmo que ninguém queira conhecê-lo. E ainda afirma que um 

dia pode regressar ao referido espaço maravilhoso. 

Por fim, constatamos que o personagem Raimundo, ao criar o espaço utópico de 

Tatipirun, utiliza-se de elementos que proporcionam uma forma de fuga de sua realidade 

inóspita, topofóbica. Topofóbica, pois a ligação entre personagem e o espaço do real é 

geradora de sentimentos negativos, como medo, tristeza. Em contrapartida, o espaço 

harmônico, de aceitação, ou seja, topofílico de Tatipirun produz uma relação afetiva positiva 

entre o personagem e o espaço fantástico.  Portanto, esse espaço topofílico proporciona, no 

final da experiência de Raimundo, um crescimento da figura do herói. 
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Resumo: O presente trabalho visa a apresentar parte dos resultados finais da dissertação 

intitulada Meme jurisprudencial no facebook do STJ: A constituição dialógica de um gênero 

verbo-visual em que defendemos que o meme jurisprudencial de autoria do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) é um gênero discursivo propagado na rede social facebook – produzido e 

circulado neste espaço – propiciando relações dialógicas entre discursos jurídicos 

materializados por meio da linguagem verbo-visual. Para tal, nos dispusemos a realizar uma 

pesquisa teórico-documental sobre alguns fundamentos bakhtinianos pertinentes à pesquisa, 

assim como analisar as relações dialógicas encontradas em 4 (quatro) memes veiculados nos 

álbuns de fotos da página pública do STJ no facebook. Tal escolha foi feita a partir de 

recorrências temáticas e imagéticas que se referem a discursos sobre leis que contemplam 

relações entre pais e filhos assim como ao uso de personagens da saga Star Wars que, em 

imbricamento de esferas jurídica e midiática, compõem a arquitetônica deste gênero. Partimos 

da hipótese de que o meme jurisprudencial, ao materializar discursos diversos por meio da 

linguagem verbo-visual de seus enunciados, estabelecendo relações dialógicas entre eles, 

pode ser considerado um gênero discursivo segundo os postulados bakhtinianos. Nossos 

estudos se pautaram na concepção dialógica da linguagem defendida pelo Círculo de Bakhtin 

especialmente no que se refere ao dialogismo, gêneros do discurso, esferas de atividade e 

signo ideológico.  

PALAVRAS-CHAVE: Dialogismo; Gênero discursivo verbo-visual; Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

Introdução 

A popularização da internet possibilita o contato entre pessoas de várias partes do 

mundo, além disso, a rapidez com que tal contato ocorre e o acesso a todo e qualquer tipo de 

conteúdo afetam o sujeito social inserido nesse contexto de forma exageradamente 

instantânea, fazendo com que ele passe a se comunicar de novas maneiras. As inovações 

tecnológicas demandam que tal indivíduo busque novas formas de se comunicar, formas essas 

que consigam dar conta da rapidez do mundo moderno. Toda essa imediatez tecnológica 

modifica a forma como o homem vê o mundo, assim como altera o seu acesso a discursos 

veiculados em gêneros discursivos que surgem para suprir as demandas comunicativas desse 
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ambiente. Além disso, tanta mudança, em tão pouco tempo, propicia alterações nas diversas 

esferas de atividade humana. 

As mídias tradicionais há muito tempo têm sido o instrumento para que empresas e 

serviços possam atingir a população e com o boom tecnológico não poderia ser diferente. Isso 

têm ocorrido com o rádio, televisão, jornais impressos, outdoors e tudo que propicia a 

disseminação (por meio de propagandas e anúncios publicitários, entre outros) de ideias, 

produtos e serviços. Em contexto de interação/integração tecnológica, vivenciamos como 

diversas mídias se valem de inúmeros meios para atingirem seu público e, com boa parte do 

mundo conectado, é também pela internet que instituições públicas e privadas têm optado por 

chegar até as pessoas. 

Nesse sentido, a presença da página pública do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 

facebook nos inquietou. A princípio, esse tipo de rede era destinado a atrair um público de 

sujeitos empíricos que, ao preencherem um perfil com suas informações pessoais, 

adicionarem amigos e curtirem páginas diversas, expunham suas características informais e 

individuais, no entanto, até mesmo instituições de diversos campos de atuação passaram a se 

valer dessas plataformas para se aproximarem de seu público, por diversos propósitos, pois 

também é pelas redes sociais que o sujeito tem se constituído e realizado interações mediadas 

por gêneros que emergem para suprir a necessidade comunicativo-discursiva desse novo 

ambiente. Nossa inquietação frente ao perfil do STJ no facebook deve-se, de certa maneira, 

também, ao fato de termos nos deparado com um novo gênero que possui em sua constituição 

enunciados jurídicos que se movimentam em esfera da qual o facebook faz parte – a esfera 

midiática. É nesse contexto de imbricamento de esferas – jurídica e midiática – que 

reconhecemos um terreno fértil para a realização de análises discursivas e de relações 

dialógicas entre discursos nela disseminados, assim como a investigação de como esses 

discursos surgem dentro dessa plataforma. 

Nesse contexto discursivo-dialógico-ideológico da linguagem, encontramos terreno 

propício para instituir nosso objeto de pesquisa ao pretender investigar a constituição dos 

memes jurisprudenciais veiculados no perfil público do STJ da rede social facebook e analisar 

os discursos neles imbricados, tomando como ponto de partida que o perfil do STJ usa memes 

para explicar decisões do Tribunal para usuários desta rede social. A possibilidade de analisar 

discursos e as relações dialógicas materializados em gênero oriundo de esfera de atividade 
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midiática que possibilita interações em redes sociais nos inquieta, pois sabemos que o 

surgimento de um gênero discursivo ou as alterações por que passa determinado gênero se 

dão em determinado tempo/espaço por meio de relações sociais instituídas pelos sujeitos 

discursivos, afetando diretamente a forma como usamos a linguagem e, consequentemente, 

trazendo à tona discursos e ideologias diversos. 

 

Justificativa e apresentação do corpus 

A esfera jurídica traz à tona diversos gêneros complexos que possuem estrutura 

composicional bastante rígida, tema muito específico e estilo extremamente formal, fazendo 

com que o cidadão comum, que interage nas redes sociais, nem sempre tenha acesso aos 

gêneros que constituem tal esfera e, quando tem, muitas vezes não consegue entender o 

discurso jurídico materializado nesses gêneros. O imbricamento das esferas jurídica e 

midiática que proporciona a elaboração/constituição do gênero meme jurisprudencial é um 

lugar de conflito que, por um lado, possibilita que o sujeito tenha acesso ao discurso jurídico 

nas plataformas sociais das quais ele se vale para interagir com outros sujeitos sociais (assim 

como as várias possibilidades de discursos ali disseminados) mas, ao mesmo tempo, expõe 

que esse discurso ainda pode ser um tanto inacessível a este cidadão. Acreditamos que a 

materialização do discurso jurídico em um gênero de esfera divergente da qual ele é 

originalmente concebido traz à tona sentidos outros, que vão além dos produzidos nos gêneros 

de origem dessas esferas. 

Entendemos que sem os gêneros discursivos não seria possível haver comunicação 

assim como não seria possível a materialização de discursos por meio de signos ideológicos. 

Além disso, percebemos que os gêneros emergentes têm feito parte do dia a dia das pessoas 

que utilizam a internet e as redes sociais para se comunicarem. Nessa perspectiva, em que o 

sujeito vivencia uma era de ascensão tecnológica e realiza leituras não só pelo papel impresso, 

mas, também, por dispositivos eletrônicos, entendemos que o sujeito, hoje, deve 

 
conviver, de forma não só crítica, mas também lúdica, com situações de 

produção e leitura de textos, atualizados em diferentes suportes e sistemas de 

linguagem – escrito, oral, imagético, digital, etc. –, de modo que conheça – 

use e compreenda – a multiplicidade de linguagens que ambientam as 

práticas de letramento multissemiótico em emergência em nossa sociedade, 
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geradas nas (e pelas) diferentes esferas das atividades sociais. (BRASIL, 

2006, p. 32) 
 

Dessa maneira, partimos do construto de que todo signo é carregado de ideologia, de 

que ―o signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. [...] Na verdade, é este 

entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir‖. 

(BAKHTIN, 2012, p. 47, grifos do autor). É por meio da linguagem que o homem se 

constitui, se manifesta, dialoga, se torna responsivo e responsável. A partir da concepção 

ideológica da linguagem, acreditamos ser frutífero analisar um gênero discursivo emergente 

utilizado pela instituição jurídica maior do nosso país que favorece a constituição do sujeito a 

partir da perspectiva dialético-dialógica preconizada pelos escritos bakhtinianos.  

A leitura de mundo precede a leitura da palavra, já dizia o mestre Paulo Freire (1988). 

A partir desse pensamento, entendemos que o sujeito social contemporâneo lê o mundo por 

meio de gêneros que trazem em sua composição muito além de palavras escritas, mas, 

também, imagens, sons, gráficos, desenhos, caricaturas e várias outras semioses possíveis. 

Quando dizemos leitura, nos referimos à constituição do sujeito que ocorre por intermédio da 

linguagem, mas, especialmente, das interações com o seu outro. Em relação à formação dos 

gêneros discursivos, inclusive dos memes, concordamos com Bakhtin (2010) quando afirma 

que, 

 

Ao nascer, um novo gênero nunca suprime nem substitui quaisquer gêneros 

já existentes. Qualquer gênero novo nada mais faz que completar os velhos, 

apenas amplia o círculo de gêneros já existentes. Ora, cada gênero tem seu 

campo predominante de existência em relação ao qual é insubstituível [...] 

Ao mesmo tempo, porém, cada novo gênero essencial e importante, uma vez 

surgido, influencia todo dizer, mais conscientes, fá-los melhor conscientizar 

os seus recursos e limitações, ou seja, superar a sua ingenuidade. [...] A 

influência dos novos gêneros sobre os velhos contribui, na maioria dos 

casos, para a renovação e o enriquecimento destes (BAKHTIN, 2010, p.340, 

grifo do autor). 

 

Conforme já é sabido, as interações verbais são mediadas por gêneros discursivos que 

são os enunciados relativamente estáveis. Na contemporaneidade, especialmente devido aos 

avanços tecnológicos e ao uso de redes sociais virtuais, o homem tem se conectado e 

interagido em novos ambientes e, como consequência disso, se faz valer de gêneros que são 

influenciados e mediados por vias midiáticas. Inseridos nessa realidade jurídico-midiática-
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virtual, surgem os chamados memes jurisprudenciais (denominação dada pelo próprio STJ), 

um gênero emergente que visa a suprir necessidades comunicativas demandadas pelo 

imbricamento dessas esferas.  

A concepção de meme que tomamos como objeto para nossa pesquisa se refere a um 

gênero discursivo emergente, oriundo de contexto midiático que alia linguagem verbal e 

visual e se torna viral em redes sociais e na esfera midiática em geral. Analisar o corpus de 

nossa pesquisa com base nos estudos discursivos se faz imprescindível, pois as mídias sociais 

eletrônicas proporcionam novas interações e os memes têm servido a propósitos 

interativamente virtuais. Assim, nos deteremos a estudar, especialmente, memes 

jurisprudenciais oriundos de página pública do Superior Tribunal de Justiça veiculada na rede 

social facebook, coletados entre agosto de 2013 a fevereiro de 2014.  

A partir de um macro corpus de 109 (cento e nove) memes coletados nos álbuns de 

fotos do perfil do STJ no facebook, analisamos 4 (quatro), obtidos entre agosto de 2013 e 

fevereiro de 2014. Tal escolha se deve à recorrência temática que diz respeito a discursos 

jurídicos verbais que contemplam leis sobre pais e filhos e imagética que se refere à saga Star 

Wars (Guerra nas Estrelas), pois os enunciados verbo-visuais que constituem o recorte 

proposto são formados tanto por tais discursos quanto por personagens da série. No que se 

refere aos quatro memes analisados na pesquisa, os de 1 (um) a 3 (três) são oriundos do álbum 

Julgamentos e sessões e o de número 4 (quatro) do álbum Fotos da linha do tempo.  

Os enunciados que compõem o corpus de nossa pesquisa dizem respeito à junção de 

imagens relacionadas à saga Star Wars com discursos legais sobre pais e filhos, ambos 

utilizados para compor a arquitetônica do gênero meme jurisprudencial veiculado no perfil 

público do Superior Tribunal de Justiça no facebook. Tais enunciados dialogam entre si, tanto 

no que se refere à analogia que fazem com as personagens e com o enredo da série, assim 

como com os discursos jurídicos neles materializados. O verbal e o visual formam um 

conjunto articulado e coeso, um enunciado concreto indissolúvel tanto na perspectiva do 

projeto gráfico quanto na representação da esfera da qual fazem parte – a esfera jurídico-

midiática. Tanto a linguagem verbal como a visual desempenham papel constitutivo na 

produção de sentidos dos memes e estão em ampla relação que definem o enunciado como um 

todo verbo-visual, conforme pode ser observado na sequência abaixo. 
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O meme 1 é constituído pela imagem de um stormtrooper adulto e um criança, ambos 

se referem à linhagem de clones que foram destinados a formar um exército de soldados da 

tropa de base do Império Galáctico no universo Star Wars. Apesar de sua semelhança com 

robôs, eles são, na verdade, clones humanos e suas vestes são um tipo de armadura totalmente 

branca ou branca com partes amarelas, revelando, assim, a hierarquia à qual pertencem dentro 

de um exército de soldados (tal como os exércitos que conhecemos). A linguagem corporal de 

ambos, agregada ao enunciado verbal, nos levam a crer que se trata das personas pai e filho. O 

enunciado, também, nos permite inferir que o clone infantil caminha em direção ao pai, clone 

adulto, que provavelmente irá ter a criança em seus braços quando ela se aproximar. O fundo 

verde, de ambiente natural e a luz solar que se incide sobre eles, sugere que se trata de algum 

período do dia, dando uma sensação de ―calor humano‖ que banha a relação entre as figuras 

que compõem o meme. 

 

 

A seguir, o meme 2 pode ser visto como uma sequência do meme 1, já que, agora, o 

clone adulto, suposto pai do clone menor, tem a criança tomada em seus braços, olhando-a 

nos olhos, tendo esse contato de forma recíproca, elevando-a acima de sua cabeça, como um 

gesto de celebração, de alegria em tê-la junto a si, também como uma espécie de atividade 
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lúdica desempenhada entre pai e filho. Em relação ao ambiente em que os clones estão, 

percebemos somente um fundo amarelado escuro, que não deixa explícito a qual local se 

refere, inferimos apenas que se trata de uma ambientação ao ar livre. O enunciado verbal é 

constituído pelo título em caixa alta em cor branca Direito do filho seguido dos dizeres 

Adotada irregularmente, uma criança que havia sido transferida a abrigo teve o direito de 

conviver com seu pai adotivo assegurado por decisão liminar. Novamente nos referimos a 

uma criança que não possui vínculo biológico com o seu pai, no entanto, há vínculo afetivo 

entre eles, já que se trata de uma criança que foi adotada, mesmo que irregularmente. 

 

 

O meme 3 do corpus desta pesquisa também se refere a discursos legais sobre pais e 

filhos. Aqui temos um clone pequeno, de costas, que arrasta uma boneca de maneira muito 

pouco carinhosa enquanto a luz solar incide sobre ele e forma uma sombra de seu corpo. 

Inferimos que a luz diz respeito ao pôr do sol, portanto, logo estará escuro e é nesse período 

que as crianças se sentem mais melindrosas, solitárias e abandonadas. Essa imagem sugere a 

representação de uma criança que está sozinha em sua caminhada, que foi abandonada e se 

encontra sozinha no mundo, seguindo o seu caminho de maneira um tanto quanto entristecida. 

Mesmo que não seja possível visualizar a expressão do ―rosto‖ do clone que arrasta a boneca, 
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a constituição do meme nos leva a inferir o abandono e a tristeza oriunda dele. Percebemos, 

novamente, o uso de stormtroopers para constituir esse enunciado. A cena ilustrativa que 

constitui este meme, aliado ao enunciado verbal composto pelo título em caixa alta em cor 

branca Abandono afetivo seguido de Prescrição das ações por abandono afetivo conta da 

maioridade do interessado se refere ao abandono afetivo de pais para com seus filhos. 

 

 

 

Finalmente, o meme 4 traz em sua composição um alinhamento vertical, constituído 

por imagens e textos verbais em fontes maiores que os memes anteriores. Temos a cor cinza 

ao fundo e o título do enunciado em cores cinza escuro e preto com os dizeres O lado negro 

dos PAIS. A palavra PAIS está em caixa alta, diferente do restante da frase, e se destaca por 

estar em preto. Logo na parte de baixo do enquadramento temos os dizeres Alienação 

Parental, também em caixa alta e na cor preta, seguido de direitos fundamentais e 

comportamento humano em cinza. No que se refere ao diálogo que se estabelece entre o 

meme 4 e saga Star Wars temos, sentado em uma poltrona, com as mãos cobrindo todo o 

rosto, como se estivesse chorando, Darth Vader, ex-cavaleiro Jedi (Anakin Skywalker que 

passou para o lado sombrio da Força) e, em frente a ele, um homem, todo vestido de preto, 
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também sentado em uma poltrona, com uma das pernas sobreposta à outra, olhando 

diretamente para Vader dizendo – You are the father (Você é o pai). A disposição das 

imagens nos leva a crer que o homem sentado próximo a Vader representa um profissional da 

saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, ou até mesmo um agente prisional ou um advogado. 

Inferimos, portanto, que o cenário constitui uma sala onde são realizadas terapias ou 

depoimento. A tonalidade escura que constitui o meme faz analogia ao enredo da saga no que 

se refere ao lado negro da Força para o qual Anakin (depois Vader) passou, assim como o 

título do enunciado O lado negro dos PAIS. 

 



 

 
 

 744 

O meme 4 encerra o conjunto ideológico do qual os memes analisados fazem parte ao 

relacionarem discursos legais entre pais e filhos e a saga Star Wars. Tal conjunto ecoa, ressoa 

e reverbera discursos vários apreendidos pelos telespectadores de Star Wars, não somente no 

que se refere à batalha dos clones (devido a recorrência temática de stormtroopers – Episódio 

II: Ataque dos clones) mas, especialmente ao enredo principal que trata da relação entre pai e 

filhos, ou seja, entre Luke, Leia e Anakin (Vader).  

Salientamos que todos os quatro memes selecionados para a realização dessa pesquisa 

se referem tanto ao Episódio II: Ataque dos clones, percebida na recorrência imagética dos 

stormtroopers, assim como ao enredo principal que diz respeito à relação entre Anakin/Vader 

e seus filhos, já que se trata, conforme já dissemos, de discursos legais entre pais e filhos. No 

meme 1, por exemplo, a anulação de paternidade se dá quando Kenobi e Yoda resolvem 

separar os filhos do pai, Anakin/Vader, não havendo, até a maturidade, nenhuma relação entre 

eles. O meme em questão também diz respeito ao fato de ambos terem sido criados por outros 

que não seus pais biológicos (mesmo no caso de Luke que foi criado por seu tio, meio irmão 

de Anakin). Já o tema discutido no meme 2, que trata sobre o direito do filho que, mesmo 

adotado irregularmente, teve o direito de voltar a conviver com seu pai registral, enfoca a 

necessidade vista pelos mestres Jedi de fornecerem um lar harmonioso para que Luke e Leia 

pudessem crescer sem a influência maligna de seu pai. Sobre o meme 3, o diálogo se 

estabelece devido ao abandono sofrido pelos filhos que, por mais que tivessem sido criados e 

cuidados por outras famílias, sentiam em seu íntimo o abandono por não terem tido a 

oportunidade de crescerem no leito familiar constituído por pai e mãe legítimos. Podemos 

confirmar tal relação dialógica em um diálogo entre Luke e Leia em que ele diz não se 

lembrar da mãe, já que ela morreu quando ele era ainda um bebê, assim como Leia que 

também não pôde conviver com seus pais verdadeiros, mesmo que tenha sido criada por um 

casal que a tinha como filha. Nesse sentido, entendemos que toda a saga Star Wars se refere, 

de maneira mais estreita, à influência do lado negro da Força exercida em Vader a partir do 

fim do terceiro episódio, mas que, por fim, se redimiu no último episódio da trilogia. 

Os enunciados verbo-visuais aqui apresentados, denominados memes jurisprudenciais, 

associam discursos jurídicos com personagens da saga Star Wars e se cristalizam por meio de 

diferentes vozes (ou vozes de diferentes fontes) cuja materialidade – linguagem verbo-visual 

– expõe lugares sócio-histórico-ideológicos que vão além de sua origem jurídica-midiática. 
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Ao se imbricarem, ao se tornarem um todo enunciativo nas especificidades de seus aspectos 

linguísticos, enunciativos e discursivos indiciam a arquitetônica que dá origem a tal gênero e, 

além disso, produzem sentidos diversos voltados tanto para as suas esferas de origem quanto 

para as esferas nas quais eles são recebidos e circulados. 

 

Considerações finais 

As contribuições do Círculo de Bakhtin para diversas áreas das ciências humanas 

foram enormes, mudando por completo a História das Ideias. Bakhtin e seu grupo deixaram 

bases, reflexões e novas maneiras de ver a vida e o sujeito e, por meio de seu pensamento, a 

possibilidade de fazermos dialogar objeto de análise e teoria com o intuito de estudarmos a 

linguagem. Cientes disso, nos pautamos nos estudos do Círculo de Bakhtin sobre a linguagem 

como fundamentação teórica para nossa pesquisa, principalmente no que se refere ao 

dialogismo, esferas de atividade humana, interação verbal, gêneros do discurso, signo 

ideológico e sujeito. A partir dos construtos dialógicos estabelecidos, tivemos acesso a 

enunciados de diversas ordens, sendo elas jurídica, social, midiática, cinematográfica, 

biológica, entre outras. Podemos relacionar a constituição verbo-visual do meme 

jurisprudencial segundo os postulados teóricos filosóficos bakhtinianos já que, ―se entendido 

o texto no sentido amplo como qualquer conjunto coerente de signos, a ciência das artes (a 

musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) opera com textos (obras de arte).‖ 

(BAKHTIN, 2011, p. 307).  

Nesse sentido, situamos nosso objeto de pesquisa como um todo enunciativo que visa 

a suprir determinadas necessidades comunicativas requeridas pelas esferas de seu surgimento, 

além disso, entendemos o meme jurisprudencial como signo ideológico que reflete e refrata 

uma realidade, tornando-a exterior, ao veicular discursos jurídicos vários que lidam 

diretamente com o cidadão que faz parte da sociedade e que se constitui por meio desses 

discursos, disponíveis em enunciados concretos em diversas semioses possíveis. A partir do 

viés ideológico do signo e, consequentemente, da linguagem e do discurso, pensamos o 

verbo-visual embasados na perspectiva bakhtiniana de gênero, signo ideológico e dialogismo, 

uma vez que o signo, interligado a questões atreladas ao funcionamento discursivo verbo-

visual (pois tudo o que é ideológico possui valor semiótico) está diretamente ligado à 

constituição do sujeito, já que ele se forma a partir da ideologia e a ideologia só existe por 
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meio dos signos que se materializam semioticamente, possibilitando, assim, uma cadeia 

infinda de sentidos que vêm à tona nas interações sociais, seja entre indivíduos, 

empiricamente, seja entre discursos materializados nas diversas semioses possíveis. 

Dessa maneira, entendemos que o meme jurisprudencial, ao introduzir no mundo 

midiático das redes sociais assuntos do mundo jurídico que não seriam facilmente acessíveis 

por outros vieses, serve a suprir uma necessidade comunicativa e, caso o leitor tenha interesse 

em se aprofundar sobre o assunto do qual o meme trata, basta clicar no link da página onde o 

meme jurisprudencial é veiculado que automaticamente essa página direcionará a outras 

páginas, disponibilizando o acesso a textos em gêneros diversos, tanto específicos da esfera 

jurídica (com é o caso dos recursos especiais ou habeas corpus), assim como para o midiático 

e o acadêmico, como, por exemplo, para a página de notícias do Tribunal ou para a sua 

biblioteca composta por artigos jurídicos, complementando o acesso do leitor à determinada 

informação. Caso o leitor assim não o faça, ainda assim tem a oportunidade de ter contato 

com os discursos materializados no meme, estabelecendo relações dialógicas por meio da 

materialidade verbo-visual, remetendo-o (mesmo que ele não tenha consciência disso) a 

outros textos, a outros discursos que fazem com que ele apreenda (cada qual da sua maneira) 

os discursos veiculados no meme, já que  

 

Quando escolhemos as palavras no processo de construção de um enunciado, 

nem de longe as tomamos sempre do sistema da língua em sua forma neutra, 

lexicográfica. Costumamos tirá-las de outros enunciados e antes de tudo de 

enunciados congêneres com o nosso, isto é, pelo tema, pela composição, 

pelo estilo; consequentemente selecionamos as palavras segundo a sua 

especificação de gênero (BAKHTIN, 2011, p. 292-293, grifos do autor). 

 

Dessa maneira, temos, na contemporaneidade, materializados a partir de diversos 

recursos e dispositivos eletrônicos, por meio de linguagens e semioses diversas, discursos que 

tratam e trazem à tona fenômenos sociais, mudanças de comportamento que podem se dar 

justamente devido a tais avanços tecnológicos, assim como também culturais e sociais que 

permeiam a vida do homem, o qual está em permanente mutação, em movimento. O homem 

se constitui e se torna sujeito ao compreender a si mesmo, ao outro e ao mundo do qual faz 

parte e isso só é possível por meio da linguagem e das relações dialógicas que nela se 

estabelecem por meio dos discursos, seja em que materialidade linguística for. E é exatamente 

isso que o mundo contemporâneo e os processos/progressos tecnológicos permitem: o 
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surgimento de novas materialidades diretamente ligadas à forma que a linguagem toma para, 

por fim, concretizar discursos, possibilitando a produção de sentidos diversos. 
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Resumo: No trabalho que hora apresentamos partimos de uma questão crucial que tem nos 

preocupado em nossos estudos e, de certa forma, também nos estudos de outros pesquisadores 

da Educação em Ciências e Matemática quando adotam um referencial foucaultiano. A saber, 

estamos nos perguntando como as posições de sujeito desde a Ciência são efeitos de uma 

formação de poder (e saber). É claro, no interior do campo científico moderno, como parte de 

sua estratégia epistemológica, tem-se presumido que o sujeito tem uma existência e um 

funcionamento estável, anterior a qualquer formação de poder que ele chegue a articular e 

manter-se, afinal, vinculado. Além do mais, dentro desse contexto, a viabilidade do sujeito 

tem sido feita através do recurso a um ―eu‖ pré-discursivo que está dotado de uma ação 

―objetiva‖ e cujos enunciados não fazem mais do que expressar a ―verdade‖ do que eles 

nomeiam. Nesse sentido, o presente trabalho, numa linha foucaultiana do pensamento, tenta 

esboçar uma passagem dos entendimentos epistemológicos tradicionais para uma análise que 

situe a problemática do sujeito, do saber e do poder em práticas históricas, sociais e culturais 

de objetivação e subjetivação. Para tanto, através de uma leitura seletiva dos textos A ordem 

do discurso (2012) e O sujeito e o poder (1995), de Michel Foucault, conjugada com alguns 

setores pontuais da História, Filosofia e Sociologia da Ciência, pretendemos investir numa 

investigação crítica genealógica das posições de sujeitos científicas, ou pelo menos, do rastro 

de algumas delas. Longe de buscar um peso ontológico ou metafísico para o sujeito e até para 

o poder, tal crítica coloca o ―sujeito da Ciência‖ como produzido, sobretudo, por efeitos de 

jogos de práticas e discursos que têm suas origens em vários e divergentes lugares.  

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito; Ciência; poder.  

 

Faz algum tempo que, ao conjugar discussões da Educação em Ciências e Matemática 

com os Estudos da Linguagem, sobretudo dos pressupostos foucaultianos do discurso, que a 

relação entre o sujeito da Ciência — principalmente, o sujeito da Matemática —, saber e 

poder tem emergido como uma das preocupações fundamentais das nossas pesquisas
138

. Sem 

sombra de dúvidas, a ―questão do sujeito‖, isto é, de como os seres humanos tornaram-se e 

tornam-se sujeitos, ocupa um lugar de destaque para todos aqueles que pensam no rastro do 

mestre Michel Foucault, uma vez que, tal como afirmou o próprio pensador, o―sujeito‖ é o 

que constitui o tema geral de sua pesquisa. Assim, em meio as nossas inquietações que logo 
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encontraram em Foucault sua melhor expressão, temos nos perguntado: Quem e o que é o 

sujeito da Ciência? É esse sujeito puramente cognoscente e (auto)fundante?  

Quando falamos de ―Ciência‖, é claro, com a inicial maiúscula e no singular, estamos 

estrategicamente nos referindo ao significado hegemônico atribuído as Ciências Naturais, que 

tem sempre a Matemática como campo de saber de ideias modelares para um (único) método 

para se chegar a ―verdade científica‖. Trata-se de um sentido que tem se construído pelo 

menos desde o século XVI, quando das revoluções que deram origem a Ciência Moderna e, 

tal como denunciado por Boaventura de Sousa Santos (1998), tem um modelo de 

racionalidade dominante
139

.  

Sendo assim, no presente texto, seguimos ensaiando, mesmo que mais com perguntas 

do que com respostas, como a categoria do ―sujeito‖ desde a Ciência são efeitos em meio a 

complexas relações de poder, a uma maneira foucaultiana. Para tanto, partimos dos discursos 

comuns do campo científico de como esse sujeito tem sido entendido, perpassando por 

formulações epistemológicas consolidadas, como as suscitadas pela leitura histórica de 

Gilberto Geraldo Garbi (2007) e pela leitura filosófica de Thomas Kuhn (1998) e Ubiratan 

D‘Ambrosio (1998). Esses discursos que, de uma forma ou outra, nos levam ao rastro do 

sujeito científico, são analisados aqui seguindo a Michel Foucault, em maior grau, junto a 

seus textos A ordem do discurso (2012) e O sujeito e o poder (1995), e em menor grau, a sua 

Microfísica do poder (2007).  

Temos de dizer que se trata, desde o início, de um campo altamente difícil de propor 

as discussões que almejamos colocar e outros pesquisadores já tem testemunhado isso. De 

fato, se nos perguntamos sobre a possibilidade de fala do Outro da Ciência e da Matemática, 

veremos que existe uma linguagem dominante e normativa que, na maioria das vezes, não 

permite uma fala outra ser produzida e sustentada. Refletindo sobre a linguagem da 

Matemática — que afinal, é a linguagem da Ciência —, principalmente sobre a figura do 

―texto matemático‖, Maria Aparecida Viggiani Bicudo e Antonio Vicente Marafioti Garnica 

(2011) assinalam que um texto desde a Matemática tem de ser construído a partir da Lógica 

Matemática, constituída por símbolos próprios que ocupam e dispensam o lugar da semântica.  
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 No século XIX, conforme o autor, esse modelo vai, inclusive, invadir o campo das Ciências Sociais 

emergentes.  
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O pensador Jacques Derrida (2011) assinala também que a Ciência sempre fez 

historicamente apelo a uma escritura cada vez mais não-fonética e baseado em Edmond 

Ortigues escreve que a Matemática, principalmente, se constrói majoritariamente por 

símbolos, por um simbolismo não-fonético. Dessa forma, a linguagem matemática é uma 

linguagem fechada numa economia de símbolos próprios, altamente logográfica. Como 

apontam Bicudo e Garnica (2011), a ideia de texto, do estilo de texto, e, portanto de discurso, 

no interior da Matemática e das Ciências em sua totalidade tem um significado próprio que se 

diferencia de qualquer outro significado de ―texto‖.  

Em termos de Foucault (2012), existe certamente uma ordem do discurso e é parte 

dessa ordem o temor pela ordem arriscada do próprio discurso, de se dar de frente com a 

realidade temível da palavra pronunciada ou escrita. Que seja por procedimentos de exclusão, 

interdição, tabu do objeto, ritual da circunstancia ou direito privilegiado ou exclusivo, não se 

pode dizer tudo no campo da Ciência, inclusive quando o inerente campo parece estar 

produzido por um monolinguismo de antemão, um monolinguismo que presume que a 

linguagem científica é, desde o começo, simbólica e não-fonética. Citando a Foucault (2012, 

p. 8-9) podemos dizer que dentro do campo científico a produção do discurso é ―ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade‖.  

Sabemos que a Ciência é um projeto ocidental de busca da verdade ―racional‖ do 

mundo, dirigido por pulsões de provas, dotado de um método único e rigoroso. Retomando as 

considerações de Santos (1998), o que caracteriza o modelo da racionalidade dominante que 

se constituiu a partir da revolução científica do século XVI é, entre outras coisas: (a) o 

domínio das Ciências Naturais; (b) a exclusão de duas formas de conhecimento tidas como 

―não-científico‖ e, portanto, ―irracional‖: o senso comum e as Humanidades; (c) um modelo 

totalitário que nega toda racionalidade de conhecimentos que não esteja pautados em seus 

princípios epistemológicos e metodológicos; (d) a desconfiança das nossas evidências fruto da 

experiência imediata; (e) a total separação entre a natureza e o ser humano, sendo este último 

considerado como o senhor e o possuidor da primeira, que é entendida como meio passivo e 

que pode ser desmontado em forma de leis.  
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Além disso, segundo Santos (1998, p. 50), a Matemática fornece a Ciência ―não só o 

instrumento privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, como ainda o 

modelo de representação da própria estrutura da matéria‖. Aqui, conforme o autor, conhecer 

significa sempre quantificar e, portanto, o que não pode ser quantificável não é relevante 

cientificamente. Dessa forma, as Ciências Naturais se produzem e se reproduzem sobre o 

pressuposto de um conhecimento universalmente válido fundado por um método também 

universalmente válido, fornecido, é claro, pela linguagem universal da Matemática. Não é 

raro que, como consequência, as verdades da Ciência sejam tidas e disseminadas como 

―universais‖ e ―a-históricas‖.  

Nessa perspectiva, o discurso científico parece sempre submetido a um processo que 

Foucault (2012) chama de rarefação, sobretudo quando o discurso mesmo em sua temível 

ordem do acontecimento é o que deve estar excluído para que a Ciência funcione como tal. Se 

de uma forma geral, numa veia foucaultiana, a história ocidental pode ser entendida como 

história do desejo da verdade, isto é, de uma necessidade cada vez mais profunda e 

incontornável da verdade, de verdades que estão na ordem das coisas e que, afinal, não se 

constrangem, a Ciência, pelo menos desde o século XVI, parece ser uma, senão a melhor e 

mais poderosa matriz desse desejo da verdade. Como tal, a Ciência sempre anulou a ordem do 

discurso, colocando-a na ordem do significante, de um jogo de signos pacíficos.  

As grandes mutações científicas, segundo o próprio Foucault (2012), são responsáveis 

por novas formas de aparição na vontade de verdade, que, desde o século XVI, está apoiada 

por uma vontade de saber que desenha planos de objetos possíveis, observáveis, mensuráveis 

e classificáveis. Trata-se da vontade de saber anteriormente descrita, de forma que através de 

sua própria regularidade discursiva, de sua ordem do discurso, podemos identificar o temor 

da Ciência no que se refere ao violento, ao descontínuo, a tudo aquilo que está fora da sua lei. 

Temor do discurso na descontinuidade, em seu caráter de acontecimento, temor da semântica 

e do político invadir seu próprio campo.  

O próprio Foucault (2012, p. 33) alerta para o fato de que os dizeres de Mendel não 

eram ouvidos pelos biólogos do século XIX e nos explica que ―Mendel dizia a verdade, mas 

não estava ‗no verdadeiro‘ do discurso biológico de sua época‖, sendo que ―Mendel era um 

monstro verdadeiro, o que fazia com que a ciência não pudesse falar nele‖. Em outras 

palavras, Mendel não tinha o direito de dizer o que dizia, não estava permitido pelo discurso 
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biológico da sua época e, portanto, quando o dizia se transformava em um monstro, cometia 

um erro disciplinado. A partir daqui, é possível imaginar a incredibilidade do discurso, senão 

da pessoa mesmo, que ousa não só formular um novo discurso científico, mas um discurso de 

ruptura científica.  

Em todos os casos, que o sujeito esteja motivado por uma linguagem, censurado ou 

desrealizado por ela, significa muito, principalmente que não pode existir (ser) naquele campo 

sem aquela linguagem dominante, ao mesmo tempo, que manter uma distância com essa 

linguagem pode ser, desde já, seu desaparecimento no campo mesmo. Entretanto, o que 

significa ser um sujeito da e na Ciência? Que papel tem a linguagem científica no 

funcionamento desse sujeito?  

No interior do campo científico moderno, como parte de sua estratégia epistemológica, 

tem-se presumido que o sujeito tem uma existência e um funcionamento estável, anterior a 

qualquer formação de poder que ele chegue a articular e manter-se, afinal, vinculado. Além do 

mais, dentro desse contexto, a viabilidade do sujeito tem sido feita através do recurso a um 

―eu‖ pré-discursivo que está dotado de uma ação ―objetiva‖ e cujos enunciados não fazem 

mais do que expressar a ―verdade‖ do que eles nomeiam. A questão se resume, portanto, a 

conceber o sujeito como um tópico que está aí usando a linguagem científica como mero 

instrumento para lograr a transparência dos objetos.  

Às vezes, para expressar essa posição de sujeito que logo podemos ser na Ciência só 

nos resta uma linguagem fenomenológica que, em torno da figura do ―cientista‖, o entende, 

conforme indica Maria José Coracini (2003, p. 19) como um ―ser mítico que se impõe por sua 

tarefa de buscar a ‗verdade objetiva‘ a respeito da realidade que o cerca, ‗descobri-la‘ ou dela 

se aproximar‖. Ser esse sujeito parece, na verdade, ser portador de certa individualidade 

prometedora, de um dom idiossincrático, tanto que, conforme o próprio Foucault (2012) 

esclarece que, no interior do discurso científico da Idade Média, a atribuição de um autor era 

indispensável, sendo este autor o indicador da verdade mesmo. Depois, desde o século XVII, 

a figura desse autor vai funcionar em menor grau, mas mesmo assim estará presente, segundo 

o pensador, para dar nome a um teorema, axioma, exemplo etc.  

Se bem que a Ciência, sobretudo a Matemática, é colocada como obra de poucos 

gênios, de poucas mentes nobres, parodicamente, aparece também como um fenômeno 

universal, aquilo que faz parte de todas as individualialidades e, afinal, inaugura, uma 
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totalidade. No rastro de Ubiratan D‘Ambrosio (1998), um discurso comum que surge ao se 

perguntar o porquê do ensino de Matemática com tanta universalidade e intensidade é a de 

que a Matemática é parte integrante das nossas raízes culturais. Nesse discurso, a ideia de que 

a Matemática é universal implica que todas as culturas também seriam a mesma e que não 

existe nenhuma cultura excluída em termos de Matemática. Curiosamente, a Ciência nos 

oferece as duas modalidades próprias às estruturas do poder moderno, denunciada por 

Foucault (1995): tanto a individualização quanto a totalização. Portanto, impõe-nos formas de 

subjetividades.  

Desde um modo foucaultiano, a tarefa não é recusar o que somos, nos livramos das 

formas de individualização e totalização? Não deveríamos promover novas formas de 

subjetividade? Afinal, não deveríamos promover uma análise mais critica da Ciência?  

Em alguns setores da História, Filosofia e Sociologia da Ciência e Matemática, o 

―pensamento do sujeito‖, se é que podemos chamar assim, chega a ganhar terreno quando se 

pergunta sobre a ontologia da Ciência e qual a relação entre sujeito e Ciência, ou melhor, qual 

o grau prioridade de um e de outro. Assim, o brasileiro Gilberto Geraldo Garbi em seu livro 

de história da Matemática intitulado A rainha das Ciências: um passeio histórico pelo 

maravilhoso mundo da Matemática, nos brinda com a pergunta perturbadora sobre se o 

homem cria ou descobre a Matemática. Ou, em outras palavras, como o próprio autor sugere, 

se a Matemática existe por si mesmo e nós simplesmente a desvendamos ou ela se ela é 

exclusivamente criada por nós.  

Garbi (2007) não oferece uma resposta ao leitor e o propósito de seu livro, realmente, 

não é esse, mas tampouco oferece uma perspectiva do que significa uma ou a outra posição e 

que implicações elas tem tanto para a ―Matemática‖ e para o ―homem‖. Às vezes, pode ser 

que os próprios termos com carga tão fenomenológica (―criação‖ e ―descoberta‖) suturam a 

própria reflexão filosófica de antemão, senão fixando-a em um único lugar, e o leitor não 

chega a vislumbrar, de fato, o que significa essas duas posições, se elas são suficientes ou as 

únicas para o ―problema‖.  

Em linhas gerais, se a Ciência é descoberta, desvendada, significa que já está aí na 

natureza como sua essência interna e eterna, logo, existe a priori como a Ideia Absoluta, no 

sentido hegeliano. Segundo Bicudo e Garnica (2011), essa é a visão que predomina na 

Matemática desde Platão — e lembremos que o hegelianismo é um neoplatonismo— pela 
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qual se entende que os objetos matemáticos têm existência objetiva e real (como as das 

formas platônicas), perfeita e perene. De forma que, o conhecimento tem como base a 

descoberta ou intuição dessa essência das coisas e o sujeito está aí para chegar nessa essência, 

à coisa-em-si, que existe, afinal, independente dele. No entanto, segundo Bicudo e Garnica 

(2011, p. 41), ―não se trata de uma descoberta ou intuição fruto de uma clarividência 

conseguida por graça ou casuisticamente, mas consequência de um árduo trabalho intelectual 

de perseguição à verdade‖.  

Nesse caso, a Matemática é vista por uma visão absolutista, conforme esclarecem 

Bicudo e Garnica (2011), ou seja, é tomada como absoluta, como universal. Ademais, o 

sujeito possui as estruturas capazes de revelar (ou que seja des-cobrir, tirar a ―coberta‖) o 

conhecimento, de maneira que colocando essas estruturas para funcionarem segundo a Lógica 

Matemática chegam à própria Matemática e conhecem, no fim das contas, o ―real‖ que 

sempre esteve dado de antemão. Como Foucault (2012) fala do sujeito fundante, o sujeito 

aqui não faz mais do que atravessar a matéria dos objetos e transparecer o que sentido 

transcendental que nesses objetos se encontram depositados, que se encontram desde sempre 

neles. Nessa versão, segundo este último autor, o sujeito dispõe de signos, mas não precisa 

passar pela instância singular do discurso.  

Em outras palavras, é como se nunca existisse discurso, ou, se existe algo, a verdade 

científica do mundo está numa ordem pré-discursiva que precisa apenas ser transparecida pelo 

sujeito. Ainda, se em alguma hipótese, poderíamos cogitar a existência do discurso, esse seria 

daquele que Foucault (2012) identifica como o das significações prévias, de um mundo que 

apresente sua face legível que teríamos que decifrar. É claro, o idealismo sempre leva a uma 

versão incongruente e insustentável da realidade e, como diz o próprio Foucault (2012, p. 50), 

o discurso ―não é cúmplice de nosso conhecimento; não há previdência pré-discursiva que o 

disponha a nosso favor‖.  

Por outro lado, se a Ciência é uma criação humana, isso implica que não existe 

nenhuma versão dessa Ciência a priori perdida em algum reino extramundano, mas que é 

única e exclusivamente um ato humano, produzida, a maneira de Garbi (2007), como uma 

―nobre criação da mente humana‖. Curiosamente, essa versão tende a afirmar a autonomia e 

criatividade do sujeito, enobrecendo-o. A passagem do termo ―criação‖ para ―construção‖ e a 

adoção de uma visão construcionista serve para tornar a posição mais crítica e perceber que, 
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na medida em que, a Ciência está e é construída, então ela está sendo feito em condições 

históricas, políticas, sociais e culturais. Decorre daí que a Ciência não é neutra e pode ser que 

nem universal. Nesse sentido, Alan Bishop sugere que nos perguntemos o porquê da soma dos 

ângulos internos de um triângulo não ser, por exemplo, 200 graus, 100, 150 graus, ou, antes 

mesmo, o porquê do nome ―graus‖, de forma que este autor nos leva a conclusão de que existe 

um ―eu‖ por trás do ―ato‖, um ―eu‖ que estabelece que seja assim.  

No entanto, parece que somos obrigados a nos perguntar: Essa construção, ou que seja 

criação, é individual ou coletiva? Qual o papel da coletividade nela? A construção é 

construção de um objeto puramente cognoscente e pronto? Que efeitos tem essa construção 

sobre o próprio sujeito? O sujeito fica fora, por assim dizer, da própria construção? Que 

efeitos sofre o sujeito a partir da construção da Ciência?  

Na visão de Thomas Kuhn sobre o funcionamento da ciência — uma questão que 

ocupa um lugar central em sua obra da década de 1960 —, o termo paradigma pode ser 

entendido como o conjunto de normas que adotam e que regem a comunidade científica, isto 

é, suas técnicas, suas crenças, seus valores, entre outros. Assim, em boa parte de seu trabalho, 

o paradigma kuhniano representa aquilo que está sendo (re)conhecido universalmente na 

ciência (como ―ciência‖) em um dado momento e segue, portanto, sendo também aquilo que é 

a base da ação científica nesse mesmo momento. Entretanto, isso não quer dizer, a princípio, 

que uma ciência tenha um único paradigma que se manteve (auto) idêntico ao longo da 

história ou que é o resultado de um processo acumulativo histórico de conhecimento. 

Pelo contrário, a tese central de Kuhn (1998) em A estrutura das revoluções científicas 

é a de que uma ciência é construída justamente por paradigmas e não por uma série bem 

sucedida de acumulação de descobertas e invenções individuais. Assim, o autor assinala que a 

ciência sempre se desenvolve em razão de uma ação coletiva levada a cabo pelas 

comunidades científicas com base em seus paradigmas. No final, o que comanda a cena 

global da ação é o paradigma e se poderia dizer mesmo que é ele que está ocupando a posição 

de ―começo‖. Kuhn esclarece até que uma ciência sempre estará em vias de se aproximar da 

verdade, mas nunca poderá, pois não pode obstruir a ordem do paradigma.  

Em termos fenomenológicos, Kuhn (1998) quer dizer que alguém só chega a ser 

sujeito de uma ciência na medida em vive a coletividade das normas científicas em questão e 

se adiciona a essa mesma coletividade como parte dela mesma. Uma ação científica não pode 
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ser tomada desde uma individualidade idiossincrática e prometedora, mas sempre em meio a 

uma coletividade normativa que logra a própria ciência. Aqui, uma ciência não é, afinal, um 

ato único e individual, mas desde sempre uma ação coletiva levada a cabo numa 

temporalidade que não é a mesma do sujeito. Na verdade, o sujeito para que chegue a ser 

como tal deve ser lavrado na coletividade das normas e da própria comunidade científica, 

dando continuidade aos paradigmas da ciência.  

O relativismo kuhniano é, sem sombra de dúvidas, muito importante para a História, 

Filosofia e Sociologia das Ciências e Matemática. No caso da Ciência, Kuhn (1998) rompe 

com a visão do conhecimento científico enquanto soma de descobertas e/ou invenções, ao 

mesmo tempo, que destaca o papel da coletividade, encarnada na comunidade científica, na 

constituição da Ciência. Ademais, na medida em que Kuhn (1998) destaca que toda 

observação é feita desde um paradigma incorporado pelo sujeito, rechaça a imparcialidade e a 

neutralidade do sujeito. Assim, não se pode observar nenhum fenômeno a não ser apoiado por 

um paradigma de antemão, de forma que este paradigma está tornando a própria observação, 

desde sempre, parcial.  

Kuhn (1998) esclarece que uma ciência está em sua fase de ―ciência normal‖ quando 

tudo está sendo desenvolvido a partir do paradigma que está atuando no momento. Isso quer 

dizer que os problemas estão inclusive sendo determinado previamente e, usando a metáfora 

kuhniana, como num jogo de ―quebra-cabeças‖, não existe não só uma solução que antecede 

ao próprio jogo, como também um conjunto de regras. O problema surge quando o quebra-

cabeça não produz os resultados esperados, originando o que o pensador chama de anomalia. 

Diante dessa anomalia, os cientistas podem tentar contorná-lo revisitando o paradigma atual 

ou podem, principalmente depois dessa tentativa
140

, rejeitá-lo. Essa rejeição significa 

consequentemente a aceitação de um novo paradigma e a essa transição, Kuhn chama de 

revolução científica.  

É claro, durante essa transição, período de uma crise, surgem, ao menos, dois 

paradigmas rivais: o antigo e o novo. O novo paradigma sempre denota, em certo grau, uma 

mudança radical das técnicas, teoremas, crenças e valores científicos, de forma que essa 

mudança pode ser tão grande que modifica o mais elementar do antigo paradigma. Para Kuhn 
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Segundo Kuhn (1998) ainda existe uma possibilidade antes de mudar de paradigma: a de deixar a resolução da 

anomalia para as gerações futuras.  
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(1998) essa mudança de paradigma depende do poder argumentativo que tem aqueles que a 

defendem perante a comunidade científica, uma vez que esse novo paradigma implica uma 

mudança radical, uma mudança de paradigmas que são sempre incomensuráveis. Se houvesse 

compatibilidade entre as teorias e práticas, segundo o autor, não faria sentido nenhum 

abandonar o antigo paradigma em razão do novo.  

O problemático de Kuhn, bem destacado por Santos (1998), parece ser o de sugerir, no 

interior de suas discussões, que as Ciências Sociais são ―atrasadas‖ por seu caráter pré-

paradigmático em relação às Ciências Naturais, que são paradigmáticas. Assim, o autor 

argumenta que o desenvolvimento das Ciências Naturais ocorreu sempre de forma (e em 

forma) linear, aceita sem qualquer discussão pelos seus sujeitos (a comunidade científica), o 

que, de maneira muito diferente, aconteceu nas Ciências Sociais, que se desenvolveu (e se 

desenvolve) com perspectivas muito diversas e divergentes. Em termos kuhnianos, é porque 

não há consenso sobre seu próprio paradigma nas Ciências Sociais, que ela possui um caráter 

atrasado, construído por esforços e desperdícios que só convergem para esse estado mesmo. 

Em outras palavras, dado que as Ciências Sociais não podem controlar o campo de 

ambivalências de seus discursos, não pode fixar seus discursos, inclusive apelar finalmente a 

uma metalinguagem, porque toda metalinguagem seria contestada de alguma forma, é que ela 

tem um caráter atrasado e negativo. Diferentemente das Ciências Naturais, que se constroem 

em continuidade com as Ciências Exatas, sobretudo em continuidade com a Matemática, cuja 

base do conhecimento está aparentemente feita sob uma única formação discursiva, uma 

formação objetiva e absoluta, com uma metalinguagem capaz de apreender o objeto e sua 

verdade. Em parte, como a linguagem que das Ciências Naturais se baseia — a linguagem 

matemática — é uma linguagem fechada e unívoca, ―atua‖ decididamente e absolutamente, 

enquanto que, como a linguagem das Ciências Sociais está mal resolvida desde o início e não 

pode chegar a ―atuar‖ de uma vez por todas, senão de forma ambivalente e insatisfatória. 

Parodicamente, se pudéssemos personificar a Ciência em uma psique individual como 

a soma de todas as outras (porque parece que podemos) e, portanto, fazer referência a um 

Sujeito, certamente esse sujeito teria uma identidade estável e unívoca, bem consolidada. Por 

mais que esse Sujeito entrasse em crise, de uma forma ou de outra ele sempre retorna a ser o 

que era e a se manter o mesmo. O caráter total e fechado de sua linguagem, uma linguagem 

que é, no fim das contas, universal, faz presumir uma mesmo Sujeito total e fechado, 
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universal e (auto)idêntico. Em contrapartida, tal Sujeito não existe nas Ciências Sociais, senão 

uma miríade deles— de sujeitos —, talvez, tantos quanto possíveis. Mais do que isso, se esses 

sujeitos existem numa dispersão e descontinuidade radical e infinita pode ser mesmo que uma 

comunidade científica das Ciências Sociais nunca existiu e parece, na pior das hipóteses, que 

nesse campo o conhecimento nunca existiu nem nunca existirá.  

Como já dissemos, a questão do sujeito não é fácil de fazer emergir nas discussões 

estruturalistas da Ciência. Parece que, ou, tudo é indivíduo desde o início, ou, então, é a 

totalidade encarnada no pronome ―nós‖, que permite recorrer e fazer uso de um Sujeito 

estável. É claro, trata-se do Sujeito do Iluminismo, tal como denunciado por Stuart Hall 

(2011): um indivíduo centrado, unificado, universal, racional. De forma que permanece muito 

difícil uma crítica do sujeito, mesmo que sigamos o paradigma kuhniano.  

Na verdade, o termo sujeito, numa veia foucaultiana, é bastante polêmico para a 

Ciência. Como esclarece Judith Butller (2001) partir do ―sujeito‖ é partir de uma categoria 

linguística, de uma estrutura em formação. Assim, segundo a autora, mesmo quando se 

apresenta o sujeito como intercambiável com a categoria da ―pessoa‖ ou do ―indivíduo‖, 

temos que ter em mente que os indivíduos só se tornam inteligíveis no nexo social se estão 

previamente estabelecidos na e pela linguagem e, portanto, assujeitados e ocupando uma 

categoria de sujeito.  

Segundo Butller (2001), é impossível fazer referência inteligível aos indivíduos sem 

fazer referência prévia a sua condição de sujeitos. Assim, o que torna alguém desde sempre 

inteligível é a categoria do sujeito e não temos acesso a essa pessoa a não ser por ela, sendo 

que a ―pessoa‖, no fundo, é o resultado de interpelações linguísticas. Mais do que isso, a 

autora, numa veia foucaultiana, assinala que a sujeição, como forma de poder, é paradoxal, 

uma vez que não apenas o poder é imposto ao sujeito como também o forma 

fundamentalmente. Assim, o sujeito, ou melhor, a sujeição pela qual alguém se torna sujeito, 

leva sempre consigo a questão do poder, das relações de poder.  

No entanto, se indagar sobre esse poder não significa, conforme adverte Foucault 

(1995), supor que ele existe como uma substancia misteriosa, como algo que existe com sua 

origem, sua natureza e suas manifestações. Pelo contrário, trata-se de perguntar como ele é 

exercido entre as pessoas, como ele transforma essas pessoas desde sempre em sujeitos, como 

ele age sobre a ação dos outros. Mais do que isso, tratam-se de relações de poder, com 
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condições históricas, políticas, sociais e culturais de aparecimento e disseminação. Sendo 

assim, como o que somos desde a Ciência pode ser localizado em meio a relações de poder?  

Quando D‘Ambrosio se pergunta sobre a possibilidade mesma de a Matemática 

pertencer a ―nossas‖ raízes culturais gera uma série de questões críticas. De fato, seguindo o 

autor, essas raízes são sempre ―nossas‖? A que grupo particular essas raízes estarão ligadas? 

Quem são os nomes próprios que pertencem à história da Matemática como seus ―heróis‖? 

D‘Ambrosio (1998) procura ler a história da Matemática na própria descontinuidade que ela 

procura evitar, em suas rupturas e movimentos desordenados, retirando a Matemática de suas 

continuidades conciliadas e de seu lugar naturalizado historicamente, com sua pretensão de 

neutralidade e universalidade. Nesse sentido, o autor preza por contradições como, por 

exemplo, contextos em que os nomes dos ―heróis‖ da Matemática falham em pertencer, tais 

como o México, uma vez que, como sugere o próprio D‘Ambrosio (1998, p. 14), ―que têm 

Euclides ou Cardano ou Newton a ver com as raízes culturais do povo mexicano?‖. 

Ademais, D‘Ambrosio (2001) coloca em tela de juízo a narração gloriosa e 

progressista que invariavelmente é feita desde o racionalismo científico, uma narração nega 

infinitamente a angustiante situação que produziu ao mesmo tempo. Segundo o autor, para 

além do ―brilho‖ da transformação cada vez mais ―evoluída‖ do mundo a partir dos grandes 

feitos proporcionados através do racionalismo, vivenciamos um mundo plenamente 

antagônico, que opera a sua vez como uma moeda com suas duas faces: de um lado, temos 

fartura e prosperidade (para poucos) e, de outro lado, temos miséria e desumanidade (para 

muitos). Dessa forma, D‘Ambrosio (1998) aponta como (a) as raízes culturais do que 

chamamos Matemática são identificadas com um tipo de conhecimento que se originou e foi 

organizado intelectualmente e socialmente nas regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo, 

sendo que desses povos surgiu a civilização ocidental, que se impôs a todo o planeta, 

impondo igualmente a Matemática; e (b) a utilidade da Matemática em muitos contextos, para 

além de uma utilidade universal e altamente benéfica, tem sido a de filtrar socialmente 

aquelas pessoas ―úteis‖ a estrutura de poder mesma. 

D‘Ambrosio (1998, p. 14) escreve que a Matemática e as relações colonizadoras 

presentes no Terceiro Mundo estão intimamente associados, de forma que ela ―está associada 

a um processo de dominação e à estrutura de poder desse processo‖. Para o autor, a 

historicização crítica da Matemática nos levará a entendê-la em continuidades com os regimes 
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de poder do capitalismo, colonialismo e imperialismo cultural e, portanto, como 

conhecimento produzido particularmente, organizado e difundido pela civilização ocidental 

que se impôs e se impõe a todo planeta, em formas cada vez mais microfísicas. 

O educador Alan J. Bishop, outro nome importante para essa categoria de discussões, 

em um artigo intitulado ―Western mathematics: thesecretweaponof cultural imperialism‖ 

(1990), delineia, como o nome do próprio artigo sugere, a Matemática, identificada sempre 

como a matemática ocidental, como a arma mais poderosa e mais secreta do imperialismo 

(cultural). Dentro de uma perspectiva que denomina de pan-cultural, Bishop (1990) nos diz 

que a Matemática constrói e representa uma força cultural que tem atuado sempre de forma 

colonizadora.  

Diante dessa crítica, o que está em processo é uma universalização da Matemática, não 

uma universalidade de antemão, e esse processo está ligado a um desejo de universalização da 

cultura, do sujeito e do saber. Assim, os discursos de universalidade e de neutralidade 

científica não passam de estratégias em meio a complexas relações de poder, ligadas a uma 

vontade de verdade e a uma vontade de saber ocidental e, mais do que isso, como parte de um 

projeto colonialista. Assim, a gramática normativa da ciência, centrada numa linguagem 

matemática que se quer cada vez mais não-fonética e simbólica, já é o efeito de poder desde 

sempre da Ciência. Nesse sentido, a interpretação kuhniana da linguagem científica como 

total e fechada passa por alto de que essa linguagem normativa é um resultado histórico, 

social, político e cultural, que pode ser localizado, em termos foucaultianos, em meio a 

vontade de verdade ocidental.  

De certa maneira, dizer que existe um paradigma atuando sobre o saber e o sujeito, 

significa que esse paradigma está temporalmente construído na história e, afinal, não existem 

versões nem do saber e nem do sujeito sem ele. Kuhn (1998) parece negar essa historicidade 

na própria constituição do sujeito da Ciência, um Sujeito que nunca chegou a colocar em juízo 

de tela a própria constituição e que seu devir segue sendo mantido somente enquanto esse 

silêncio e emudecimento permanecem mesmo. A base ―paradigmática‖ da Ciência, o que 

parece soar como extraordinário em alguns setores, não é mais do que uma complexa relação 

de poder, relação que implica tanto o saber quanto o sujeito como parte de seu próprio jogo. 

Essa base e, portanto, seu saber e seu Sujeito, quando levados a cabo por uma crítica 

genealógica, mostrar-se-á como efeitos de instituições, práticas e discursos, todos eles ligados 
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com a história do Homem ocidental. Essa base não é tópico natural ou acidental, mas formada 

principalmente por práticas de exclusão e normalização.  

Foucault (2015) alerta para o fato de que a verdade normatiza o funcionamento dos 

enunciados e que, vista dessa maneira, está sempre ligada a sistemas de poder, que a 

produzem e apoiam. Além disso, o autor destaca os ―regimes de verdade‖, a ―política geral da 

verdade‖, onde certos discursos são acolhidos e disseminados como verdadeiros, as 

estratégias que permitem distinguir um enunciado verdadeiro de um enunciado falso. Ainda, 

nesse interim, Foucault (2015, p. 52) assinala que uma característica historicamente 

importante da economia política da verdade é que ―a ‗verdade‘ é centrada na forma do 

discurso científico‖.  

Nessas linhas, se pode entender que a Ciência se insere nessa política geral de verdade, 

ou, antes mesmo, ela é uma política geral da verdade: com seu conjunto de saberes ela 

normatiza, estabelece o que é verdade ou as formas de se chegar a verdade absoluta de todas 

as coisas, ainda mais quando é capaz de todo racionalismo essencial. A Ciência, centrada na 

linguagem normativa Matemática, estabelece o que é verdadeiro, quais são as técnicas e 

procedimentos para se chegar a essa verdade, para iluminar a coisa-em-si. O uso dos saberes 

científicos, portanto, está relacionada com um mesmo campo de poderes, ou, melhor, 

micropoderes, para usar o termo foucaultiano, que são imanentes a própria Ciência e a 

Matemática. A Ciência não é apenas um conjunto de proposições, de caracteres simbólicos, 

que produzem uma significação abstrata do real num jogo neutro e universal de signos, como 

visto, ela se implica no campo do discurso, do saber e do poder. O próprio Foucault nos 

mostrou como o discurso científico atua sobre o real constituindo-o mesmo, nos explicou 

como o discurso científico tem um papel decisivo na formação discursiva da loucura, da 

sexualidade, da governamentalidade etc.  

No rastro de Foucault (1995, p. 242) podemos dizer que, claramente, existe um 

exercício de poder possibilitado pela Ciência, um exercício que pressupõe ―um modo de ação 

de alguns sobre outros‖ e, sobretudo, ações sobre ações possíveis. Significativamente, a 

Ciência atua tentando universalizar uma racionalidade historicamente constituída, portanto, 

atua sobre todas as formas outras de racionalidade, isto é, não só sobre a capacidade de 

racionalizar, mas também sobre as racionalidades que não consideram como tal. Assim, o 

sujeito é sempre constituído por uma racionalidade de antemão, chega a ser considerado 
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racional ou não mediante essa norma. Além disso, o poder de agência do sujeito se capacita 

por essa racionalidade e o próprio sujeito pode agir sobre os demais a partir de uma 

racionalidade científica normativa.  
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de analisar, do ponto de vista estrutural e semântico, o 

percurso do sujeito lírico ante a implantação do Modernismo em Goiás. Para isso, serão 

visitados alguns poemas de José Godoy Garcia, como A moça de Goiatuba, Poldro Picaço 

que o Hugo de Carvalho Ramos criou, Minha poesia, entre outros poemas, a partir de 

conceitos e ponderações sobre o que seria leitura de poesia. Outro viés abordado é a 

pluralidade das leituras, as relações intertextuais e contextuais e a construção das imagens 

poéticas dentro do microcosmo linguístico de um texto e da partilha de informações na 

relação autor-leitor. A metalinguagem como estratégia discursiva também ensejará as 

discussões sobre o constructo poético godoyano. A leitura em voz alta como exercício do 

verdadeiro teor poético, por fim, servirá de base para a ampliação do papel linguístico do 

poema. Como suporte teórico das discussões, usar-se-ão, principalmente, os estudos de 

Barbosa (1986) e de Chalhub (2001). Desse modo, por meio de uma atenta pesquisa 

bibliográfica, a produção literária do poeta de Jataí será o cerne desta abordagem bastante 

pontual sobre as formas de adesão às ideias do Modernismo e como isso foi absorvido por 

autores da literatura brasileira produzida em Goiás. 

PALAVRAS-CHAVE: José Godoy Garcia; Interpretação poética; Leitura de poesia. 

 

A modernidade e a questão da leitura 

A modernidade tem se configurado como uma verdadeira Babel. Muitas pessoas, 

atordoadas entre tantos caminhos a escolher, perdem-se entre os meios diversos de 

configuração da contemporaneidade. Além disso, as ideias afins parecem não ter muita 

solidez e se evaporam em meio à valorização das efemeridades ou das nuances da 

modernidade líquida tão bem reconhecida por Zygmund Bauman. Na verdade, o Homem tem 

dificuldade de encontrar um itinerário que seja comum a uma geração. Aliás, talvez a maior 

característica da modernidade seja justamente o fato de não haver um cerne a interligar os 

vários campos ideológicos. 

 No que concerne à literatura, o perfil não é bem diferente. Desde a implantação do 

Modernismo, os escritores têm lançado mão de uma vasta produção textual que, em muitos 

casos, rompe com os paradigmas instituídos e (re) criam entrelaces entre os gêneros literários 
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ou entre os gêneros textuais (além da retomada de características dos movimentos tidos como 

―passadistas‖).  

 Para efeito de orientação, reconheceremos que a modernidade de nossa literatura tenha 

se configurado entre 1942 e 1955. Justamente nesse período, aparece um dos implantadores 

do Modernismo ou o seu principal representante poético em Goiás: José Godoy Garcia. Seu 

primeiro livro, ―Rio do Sono‖, teve grande reverberação não só em território goiano, mas 

também no meio literário nacional. Afinal, o ideário modernista que se defendia em tal 

delimitação cronológica era similar ao adotado por autores como Manuel Bandeira e Mário de 

Andrade. Segundo TELLES (1964), ―É o período mais importante das letras goianas, na 

poesia e na prosa‖. 

  

A leitura da poesia de Godoy 

O poeta Godoy Garcia teve bastante credibilidade entre os que acompanharam seus 

oito livros de poemas publicados. Em 1999, quando saiu ―A última nova estrela‖, o autor já 

contava com 51 anos de produção artística. Entre outras tendências de sua produção, destaca-

se a preocupação metalinguística. Mesmo assim, outro viés importante é o que aborda 

aspectos relacionados à realidade que o cercava. Em muitos casos, a discriminação sofrida 

pelo negro, o desprezo destinado aos moribundos ou aos menos favorecidos são alguns dos 

assuntos contemplados poeticamente. O mundo, aqui, não aparece apenas simulado ou 

recriado dentro do universo literário. Ao contrário disso, configura-se como uma forma 

peculiar de representação da realidade. O que parece interessar o sujeito lírico que se constitui 

na obra é o desdobramento impulsionado pelas ações humanas e não apenas o fato real em si. 

Sobre os reflexos do acidente radioativo com o Césio em Goiânia, no poema ―Goiânia, 87, o 

autor escreve: 

 

Foi em Goiânia, a feérica gazela! 

1987, onde o césio vaga-lume 

indiferente ao rumor da vida 

ao fogo e à inveja do câncer 

em sua vergôntea de tédio 

veio tecer sua intriga. 

Meus puros amigos, Mané, Siron, 

os poetas, Vadica de flor e filhos, 

essa gente bela, essa saúde de Cristo, 

esse pisar, essa valorosa tribo, 
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que é terra e fonte.  

(GARCIA, 1999, p. 28). 

  

 O acidente real faz o sujeito lírico imaginar os desdobramentos de tal acontecimento. 

O ―césio vaga-lume‖ ganha acepção disfórica, negativa e leva a voz poética a refletir sobre o 

que seria dos seus ―puros amigos‖ diante de tão nefasto fato. Na verdade, a preocupação do eu 

lírico é com o outro e não consigo mesmo. Isso evidencia uma das características do autor, 

que é a comunhão, a compaixão pelo outro.  

 Para Barbosa (1990), havia uma enorme nomenclatura para caracterizar a poesia 

modernista ou a sua implantação. No entender do autor, a modernidade poética poderia ser 

definida como ―Início, ruptura, tradição, tradução e universalidade‖. Esse parâmetro, 

aparentemente antagônico, realmente configura o que vemos hoje na produção literária. A 

construção paralela de ideias que acreditam romper com algo, mas que ao mesmo tempo 

continuam sendo a tradução do universal poético. As dores, as angústias da alma humana e os 

reflexos existenciais disso permanecem presentes na poesia. Aparentemente, a forma de dizer 

isso parece buscar novos meios de fazê-lo. Nesse prisma, Godoy Garcia constrói vários 

textos. Destaque para ―Eu posso transformar o mundo‖, poema em que o sujeito lírico verifica 

a sua pequenez diante do mundo. Porém, uma esperança parece encorajá-lo: a possibilidade 

de mudar tudo por meio de suas mãos e de suas ideias. Por meio de enunciados expressivos e 

permeados de subjetividade, o autor abdica da rima e da métrica (como fizeram vários 

modernistas) em função do trabalho com o conteúdo. A centralização na primeira pessoa não 

retira o tom universal dos versos. Afinal, pelo homem, parte integrante do mundo, as 

mudanças poderiam ser configuradas. Esse tom existencialista é algo cultivado pelo 

Modernismo. Diante disso, notamos a convivência do novo (a estrutura modernista) e do 

tradicional (a procura pelo universal) na obra godoyana. 

 Um dos poemas mais conhecidos do autor é ―Espécie de balada da moça de 

Goiatuba‖. Nele, destaca-se a presença da musicalidade ocasionada pela repetição de certas 

palavras ou pela construção do refrão em versos tetrassilábicos. Observe: 

 

Em Goiatuba 

tem uma moça 

que coração 

grande ela tem 

Em Goiatuba 
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tem uma moça 

que coração 

grande ela tem. 

(GARCIA, 1999, p. 350). 

  

 Em tal poema, a subjetividade se constrói pela forma peculiar de mostrar, em um 

poema narrativo, aspectos relativos não só a Goiatuba, mas também às ―muitas recordações‖ 

que o autor guarda de lá. Uma referência ao tradicionalismo com relação ao papel da mulher 

também se evidencia nos versos do mencionado poema. Afinal, a moça 

 

aprende que corpo 

não se pode mostrar 

vestido deve vestir 

vergonha deve sentir 

amor deve esconder.  

(GARCIA, 1999, p. 351). 

 

 Essa visão conservadora da mulher se opõe à imagem construída para a moça de 

Goiatuba. Diferentemente do que se esperava, ela acaba se deitando com todos que a 

procuravam. Essa atitude, porém, não se revela como uma mancha na reputação da moça. 

Afinal, reside aí, justamente, o aspecto mais importante da exaltação construída. Ela se 

entrega aos homens exatamente por querer satisfazê-los e não pela sua promiscuidade. A 

ingenuidade da personagem se dá pelo fato de que ela parece não se sentir erotizada e até 

reclama da forma como os homens procuram apenas o seu corpo: 

 

- Por que ocêis me mandam 

deitar no chão? 

- Eu ponho meu vestido, 

eu ponho colar bonito, 

eu enfeito os meus cabelos 

com flor 

Eu estou bonita 

com o meu vestido 

eu estou bonita 

com esta flor 

vocês me mandam tirar vestido, 

ocês são bobos? 

(GARCIA, 1999, p. 352) 

 

 O discurso da ―Moça de Goiatuba‖ revela bem a sua simplicidade. Ela se produz toda 

para encontrar com os homens e eles nem notam o cuidado dela para se enfeitar. Afinal, 

interessa-lhes o corpo da moça e não o seu cuidado para agradá-los. O poeta, então, constrói, 
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por meio da seleção lexical e do comportamento da moça, uma visão positiva ou eufórica 

sobre a mesma. A subjetividade evidencia-se pela presença da 1ª pessoa do discurso e pela 

forma bem ―afetiva‖ com que se faz alusão à protagonista. 

 Outro viés abordado pelo autor em foco é a metalinguagem. Quanto a isso, Chalhub 

(2001, p. 42) afirma que: 

 

O poema que se pergunta sobre si mesmo e, nesse questionamento, expõe e 

desnuda a forma com que fez a própria pergunta é um poema, digamos 

assim, marcado com o signo da modernidade. Constrói-se contemplando 

ativamente a sua construção. Podemos dizer que é uma tentativa de 

conhecimento do seu ser, uma forma peculiar e singularíssima de episteme, 

deixar à mostra os recursos que usa para formular sua questão. 

 

 A metalinguagem é algo reiterado na obra do poeta de Jataí. Há vários poemas que 

versam sobre o próprio poema ou sobre a própria poesia. Em um deles, ―Minha poesia‖, o 

autor dialoga com o leitor: 

 

Meu amigo, vê se acostuma 

com a minha poesia. O ato feliz de viver 

eu o engendro em minha poesia; 

você poderá amá-la, e só assim é, 

minha poesia só assim será. 

Beba o orvalho da manhã de minha poesia 

e ela florescerá como as romãs 

e as mulheres jovens no cio. 

(GARCIA, 1999, p. 59) 

 

 No poema, o poeta transparece toda a sua subjetividade ao pedir ao leitor que se 

entenda, que se habitue com a simplicidade da poesia. O uso do vocativo no 1º verso dá um 

tom de cumplicidade, de afetividade na relação leitor x texto. A voz poética também deixa 

subentender que, ao amar a poesia, o leitor concederia vida ao texto, atribuindo significados 

ao que o autor construiu. Por meio de estruturas linguísticas perceptivelmente trabalhadas 

(basta que se olhe o uso do polissíndeto no excerto acima!) e de uma estruturação tipicamente 

modernista ou contemporânea, sem as amarras do verso metrificado, Godoy engendra um 

poema em que se evidencia a principal intenção do sujeito lírico: a de que o leitor encontre 

nos versos a representação do que seria o ato feliz de viver. 

 Em outro metapoema, não intitulado, o eu poético se inquieta por não conseguir 

produzir um poema póstumo. Veja: 



 

 
 

 770 

 

Receio que tenho sido um tolo em meu sonho. 

Escrevi tantos poemas em minha vida 

e quando o nobre cidadão Cairo Campos 

perdeu sua filha tão jovem, eu fiquei calado 

sem nenhuma palavra, nenhum gesto‖.  

(GARCIA, 1999). 

 

 Aparentemente, aqui a subjetividade é uma simbiose das sensações do eu lírico e do eu 

empírico. A sensação de impotência diante do poema que não vem acaba se associando à cena 

fatídica da morte da filha de Cairo Campos. Na verdade, enunciando-se em primeira pessoa, o 

poeta deixa transparecer toda a sua frustração diante da impossibilidade de escrever um 

poema que retomasse a jovem morta ou que estivesse à altura de tão importante perda. Por 

tratar do próprio constructo poético, o texto também é um metapoema. 

 Esse texto exemplifica bem o que Barbosa (1986, p. 27) define como poema 

metalinguístico: 

 

O poema metalinguístico – aquele que faz da linguagem do poema a 

linguagem da poesia – interioriza a alegoria ao problematizar os 

fundamentos analógicos da linguagem. 

Não deve haver equívoco a este respeito, entretanto: a existência do poema 

metalinguístico não significa, necessariamente, o desaparecimento de dados 

da realidade que informam a presença do poeta no mundo; o que, de fato, 

ocorre é que o poema metalinguístico vem apontar para a precariedade das 

respostas unívocas oferecidas aos tipos de relação entre poeta e realidade. 

 

 Como se percebe, a morte da filha de um homem próximo ao poeta é o que o motiva a 

escrever um poema sobre a dificuldade de elaborar um texto póstumo.  

 Diante disso, percebe-se que a produção poética de José Godoy Garcia é pautada pela 

marcante presença da subjetividade como recurso para a construção da sua metalinguagem. 

Afinal, diz o poeta: 

 
Busco a palavra limpa 

(as palavras limpas são feitas 

De nossa ternura, algodão de nossa 

Roupa, canção de nossa pobre vida); 

Esta é a minha palavra: dignidade! 

(GARCIA, 1999, p. 154) 
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A leitura de poesia 

 Entende-se por leitura a capacidade de se ler o que está escrito. Porém, há também a 

leitura que exige certo conhecimento de mundo, certo senso acerca do ritmo do poema, por 

exemplo. Esta configura a interpretação do que se lê por meio do entendimento da mensagem 

textual, papel normalmente cabível ao receptor ou leitor. 

 Alguns autores trabalham com a denominação ―Mundo do Texto‖ versus ―Mundo do 

Leitor‖ para tentar explicar essa relação de leitura que se constrói a partir da interação leitor-

texto. A dificuldade é mensurar de que forma esse leitor decodificará as imagens poéticas 

construídas pelo autor. Para isso, diversos fatores, entre eles o contexto de produção e o 

contexto de recepção, podem influir sobre a forma como se entra em contato com este ou 

aquele texto. 

 Para Lourenço (2000), ―talvez a única maneira de falar de poesia seja dizê-la‖. Isso 

confirma a ideia de que o texto poético assume a sua essência quando lido (em voz alta). 

Mesmo assim, muitos insistem em ler (em silêncio) e perdem o tom, o timbre do poema. Essa 

forma de leitura, a silenciosa, não seria a mais condizente com a função do texto poético. 

Afinal, por muito tempo, a poesia esteve associada à música (durante o Trovadorismo, 

principalmente) e, posteriormente, foi cultivada nos saraus, onde se lia o texto em voz alta e, 

não raro, performaticamente. Hodiernamente, salvo raras e gratas exceções, a poesia não tem 

sido plenamente lida em alto e bom tom. Ainda que haja os saraus, eles acabam modificando 

a essência ou o tom do poema. Transformam o texto poético em algo similar a uma 

performance teatral, descaracterizando a essência inicial da poesia. 

 O poeta Godoy, em alguns poemas, dialoga com outros grandes nomes da literatura 

brasileira produzida em Goiás. Isso remete o leitor a usos intertextuais e dialogais entre os 

versos e alguns autores hoje canonizados como essenciais para a construção do arcabouço 

literário goiano. Sobre essa ótica, Barbosa (1990, p. 17) afirma que: 

 

...registros do trabalho do escritor com a linguagem mostrariam de que modo 

é criada uma forte dependência entre o que diz a obra e aquilo que confere 

validade aos significados dela extraídos e que, em última instância, é o que 

responde por sua perenidade.  

 

 No poema ―Poldro Picaço que o Hugo de Carvalho Ramos criou‖, Godoy reconta uma 

das narrativas de ―Tropas e Boiadas‖. Porém, o poeta o faz de uma forma concisa e o que 
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valida a significação é, indubitavelmente, o conhecimento que o leitor deve ter sobre o 

mencionado conto: 

 

Era animal de vida, avidez de sexo, 

a manhã se abrindo como a terra, 

a chuva, como chão 

a chuva esperando, o chão patas 

cavando, 

fêmeas, o corpo 

esperando, 

às noites e às madrugadas 

relinchando.  

(GARCIA, 1999, p. 276). 

 

 Logo no primeiro verso, a reiteração do fonema ―v‖, formando uma aliteração, 

constrói o sentido de uma cena rápida ou enfática. Depois disso, a construção do paralelismo 

nos três versos subsequentes também ocasiona uma leitura mais melódica ou ritmada. A 

repetição de ―a chuva‖ é bastante relevante para a construção da ideia dos pingos de chuva 

caindo ao chão. Logo, os mencionados versos soam meio onomatopaicos, simbolizando o cair 

da chuva. Salienta-se também a expressividade do enjambement construído a partir de ―...o 

chão patas/ cavando...‖. O destaque que recai sobre o fato das patas irem deixando suas 

marcas no chão molhado e dada a velocidade do cavalo, faz-nos imaginar que o 

encadeamento criado nos mencionados versos nos remete ao contato bruto entre as patas do 

cavalo e o solo. As patas estariam ―cavando‖ a terra molhada, deixando as suas marcações 

pelo chão. Essas imagens poéticas não carecem de que o leitor conheça o conto. Porém, o 

conhecimento do enredo da citada história ampliaria as imagens que o receptor vai 

decodificando ao entrar em contato com os versos. Além disso, os últimos versos da estrofe 

supracitada são bem curtos, o que pode simbolizar o galopar do Poldro Picaço. 

 Ainda com relação ao poema citado acima, a subjetividade do autor transparece no 

instante em que ele reconta essa história usando seus meios poéticos para isso. Ressalta-se, 

inclusive, forma como a linguagem sem excessos de eruditismo contribui para a compreensão 

do texto. Afinal, ao poeta moderno interessa mais o trabalho com o conteúdo que com a forma 

ou as normas estruturais do verso ou da gramática.  

 Enfim, nota-se que a leitura do poema, a entonação correta dos versos, obedecendo aos 

enjambments é essencial para a compreensão integral do texto. Afinal, isso constitui alguns 
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recursos que, normalmente, em textos prosaicos costumam não aparecer. Dessa forma, o leitor 

leigo e desprovido de informações sobre esses recursos poéticos não encontraria a verdadeira 

forma de pronunciar ou ler em voz alta um dado poema. De qualquer maneira, a boa leitura 

em voz alta tende a enriquecer os recursos poéticos de que o autor lançou mão. A leitura 

tradicional, sem as devidas imposições de voz, talvez deturpe um pouco aquilo que o autor 

ensejou como leitura ideal dos mencionados versos.  

 Outro recurso utilizado pelo autor é a repetição de estruturas formando os paralelismos 

o que, em alguns casos, pode facilitar o reconhecimento do tom do poema. Além disso, a 

síntese vocabular e o predomínio de estruturas nominais levam o receptor a compor sentidos e 

a depreender subentendidos diante do que o eu lírico constrói. Aliás, a ausência da 1ª pessoa 

do discurso cria a ideia de que há um distanciamento do autor diante do poema. Porém, o que 

se percebe é que a subjetividade, diferentemente de como era durante o Romantismo, aparece 

pela forma como os versos são construídos ou pela associação das estruturas nominais que 

constroem imagens bem subjetivas ou que denotam um olhar pessoal sobre a sua constituição: 

 

- Casa de formiga 

- Casa de pássaro 

- Casa de peixe 

- Casa de fantasma 

- Casa de soldado 

- Casa de cigano 

- Casa de santo 

- Casa de vento 

- Casa de estrela 

- Casa de mãe.  

(GARCIA, 1999, p. 112). 

 

 No poema acima, o autor lança mão do paralelismo, como já citado. Porém, outro 

recurso de que o autor se apropria é o do uso do travessão iniciando os versos. Isso aproxima 

cada verso de um dos elementos compositores de uma enumeração. Buscando mencionar os 

vários tipos de casa que há, alguns deles não necessariamente configuram o sentido de ―casa 

material‖ ou casa real. Ao final do texto, o ―Casa de mãe‖ configuraria a casa ideal ou a mais 

importante. O autor, embora não apareça discursivamente em 1ª pessoa, transparece suas 

concepções ao ressaltar ou dar maior importância à citada casa. Aqui, notamos que a ausência 

de verbos ou de orações se associa sim ao interesse discursivo do poeta. Afinal, se 

explicitamente houvesse a presença de um sintagma verbal, o leitor seria conduzido a um 
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significado cabal. Na verdade, porém, tal ausência propicia múltiplas leituras dos versos ou 

múltiplas interpretações. Afinal, as casas associadas a outros elementos (a de soldado, a de 

vento...) talvez sejam importantes, mas não tão relevantes como a ―Casa de mãe‖. 

Estruturalmente, há o uso de versos tetrassílabos e pentassílabos. A intenção no uso da 

heterometria nos versos não é enrijecer a métrica, mas trabalhar o conteúdo, as imagens 

poéticas, tornando essa última consideração mais importante que os aspectos gramaticais do 

texto. Por fim, ressalta-se a ausência de pontuação convencional, o que também é uma 

conquista modernista.  

 Por fim, a leitura crítica dos fatos também aparece nos versos de godoyanos. O 

esfriamento das relações interpessoais e a alteração imposta pelas tecnologias da informação 

também são ironizadas pelo autor. Na verdade, há a percepção de que os avanços tecnológicos 

propiciam o afastamento entre as pessoas. Não o afastamento discursivo, mas aquele que 

distancia as pessoas, enfraquecendo ou empalidecendo a interação presencial entre os 

indivíduos. Assim, diz-se que: 

 

E está-se pensando 

num processo de união dos corpos à distância; 

um amor à distância. A mãe Técnica da Comunicação 

é uma clonagem do amor à distância.  

(GARCIA, 1999, p. 194). 

 

 O poema acima apresenta uma estruturação quase prosaica. A forma de leitura é 

facilitada justamente por isso. A presença do enjambment é nítida entre o primeiro e o 

segundo versos, por exemplo. Mesmo assim, as estruturas linguísticas utilizadas denotam um 

ritmo prosaico. Esse recurso, aliás, é bastante presente na obra do autor. O ponto no terceiro 

verso faz com que o leitor interrompa a leitura, efetive a pausa rítmica criada no poema. As 

imagens paradoxais auxiliam na construção crítica da realidade imposta pelo uso das 

tecnologias digitais. Afinal, a união de corpos fisicamente distantes soaria incoerente, mas não 

com o advento da comunicação digital. Ao que parece, a repetição do vocábulo ―distância‖, 

por três vezes usado, enfatiza a ideia de que as tecnologias da comunicação só afastaram, 

distanciaram os seres humanos. Novamente, o autor prefere o uso de versos brancos e livres. 

A pequena musicalidade que se constrói se embasa a partir da anáfora do termo denotador do 
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afastamento entre os homens. Enfim, o sujeito lírico demonstra certo incômodo com essa 

―alteração‖ na forma de contato entre as pessoas. 

 

Considerações finais 

 Diante do que foi abordado, nota-se a importância da leitura correta de um poema a 

fim de configurar as intencionalidades de quem o produziu. Para corroborar essas pretensões 

de sentido, muitas vezes o autor não aparece abertamente. Ao contrário, pode usar a 

impessoalidade como forma de mascarar a subjetividade ou de escondê-la por meio do uso da 

terceira pessoa.   

 Para alcançar a expressividade, pode o autor recorrer aos artifícios literários ou ao 

conhecimento de mundo do leitor. Aliás, esse saber é compartilhado com o receptor que só 

―lerá‖ plenamente o texto a partir da compreensão do que se está escrito. Dessa forma, o papel 

de entendimento do texto poético, por parte do leitor, está condicionado não só pelo que 

aparece no texto, mas também pela capacidade de produzir associações diversas a partir do 

que se leu.  

 Assim, a leitura do poema em voz alta, buscando o tom do texto, talvez seja a 

estratégia mais válida para que a essência poética seja concretizada. Cabe ao leitor encontrar 

os meios de validação da leitura (entonação vocal) e da ―tradução‖ dos significados 

implicados nessa compreensão do texto poético. 
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ANÁLISE DE VERBETES DA LÍNGUA INGLESA NO DICIONÁRIO GERAL DO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO: AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA, VERSÃO 

ELETRÔNICA 5.0 

 

Maira de Oliveira FERREIRA  

(UFMS/CPTL-PG)  
 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares de um estudo da 

macroestrutura e da microestrutura do Dicionário Geral do Português Brasileiro: Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira, com o intuito de analisar os verbetes em língua inglesa. Visa, 

sobretudo, a verificar se as definições estão claras e objetivas para o consulente. Para tanto, 

parte do pressuposto de que o uso do dicionário quando feito de forma adequada é útil para 

interagir com outras fontes de conhecimento, já que a compreensão de uma língua vai muito 

além da competência lexical do leitor; é preciso também que outras fontes de conhecimento 

sejam acionadas e usadas interativamente com o conhecimento lexical, como a habilidade de 

fala, escrita, leitura e audição. Do ponto de vista metodológico, os verbetes analisados serão 

retirados da versão eletrônica do dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010). Analisaremos a 

microestrutura do dicionário mencionado a fim de verificar como se organizam as 

informações presentes nos verbetes, a coerência na sua estruturação de acordo com o que foi 

descrito em seus respectivos prefácios, bem como a clareza das definições e abonações das 

entradas. A análise dos verbetes seguirá os seguintes procedimentos: primeiramente, faremos 

a exposição dos verbetes selecionados para esta comunicação em forma de recorte para que, 

assim, seja possível observar a organização em cada dicionário e, em seguida, descreveremos 

e analisaremos as unidades selecionadas. Acredita-se que as análises atingem o objetivo do 

qual revela e aponta os problemas apresentados pelas obras no que se refere às definições dos 

anglicismos. Ao propor no prefácio a adoção de um procedimento que oriente e facilite a 

consulta da obra, tal procedimento não é seguido criteriosamente, passando para o consulente 

uma informação que não pode ser encontrada no interior dos verbetes. 

PALAVRAS-CHAVE: Lexicografia; Metalexicografia; Estrangeirismos. 

 

Introdução 

O léxico representa o acervo vocabular de uma sociedade, ou seja, todo o conjunto de 

palavras que as pessoas de uma determinada língua têm à disposição para expressarem-se, 

oralmente ou por escrito. Considerado patrimônio vocabular de uma comunidade linguística, 

o acervo linguístico é transmitido de geração em geração, transmitindo, desse modo, a história 

de uma comunidade.  

Quando o falante de uma língua possui curiosidades, dúvidas sobre a grafia, 

significados ou como empregar determinadas palavras, recorre a dicionários com o objetivo 

de encontrar respostas que satisfaçam ou elucidem suas dúvidas.  
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Enquanto as línguas estrangeiras eram ensinadas com a finalidade de desenvolver as 

capacidades de ler, traduzir e analisar textos de língua estrangeira, enfatizando a memorização 

das regras gramaticais e dos itens lexicais, hoje o aprendizado de uma nova língua deve as 

tecnologias e a globalização, com mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

Umas das formas de verificação da presença de uma língua estrangeira em outra 

língua é através dos empréstimos linguísticos. A globalização faz aumentar ainda mais a 

transmissão de palavras entre línguas; as modernas tecnologias produzem objetos, técnicas e 

mesmo novos conceitos que passam de um país a outro carregando consigo os vocábulos que 

as denominam. Dessa forma, as mudanças linguísticas ocorrem para atender as necessidades 

de seus usuários. 

 

Léxico 

O léxico de uma língua engloba o conjunto de signos 

linguísticos por meio dos quais o homem não só se 

expressa, se comunica, mas também cria novos 

conhecimentos e/ou assimila conhecimentos que outros 

homens criaram, não só na sua civilização, mas também 

em outras civilizações (BIDERMAN, 2001, p. 01). 

 

De acordo com a definição feita por Biderman (2001, p. 1), podemos entender que o 

léxico é o conjunto de palavras das quais a sociedade armazena seu conhecimento de mundo, 

sua cultura. 

Para Carvalho e Bagno (2011, p. 9), 

 

O léxico de qualquer língua viva está em constante transformação: a todo o 

momento novas palavras são incorporadas ao patrimônio lexical do idioma, 

assim como antigas palavras perdem e/ou ganham novos sentidos, 

decorrentes das práticas sociais da linguagem. 

 

Consoante os autores, ao estudar o léxico estamos estudando também a cultura de um 

povo, uma vez que o léxico traduz o pensamento das diferentes sociedades no decurso da 

história. 

As palavras de uma língua possuem, então, uma rica carga significativa e por isso 

torna-se difícil estabelecer um conceito claro para o termo. Segundo Biderman (2001, p. 137), 

há pelo menos três critérios que os linguistas vêm utilizando para definir e delimitar o 
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conceito de palavra: Critério fonológico, Critério gramatical (morfossintático) e Critério 

semântico.  

Biderman (1999, p. 82) afirma que devido à dificuldade de se estabelecer um critério 

para a definição de palavra, o conceito tem sido questionado juntamente com a dificuldade de 

se estabelecer uma definição universal, uma vez que cada língua possui suas características e, 

por isso, exigem critérios diferentes para a conceituação do termo palavra. 

Na linguagem cientifica, tem-se preferido utilizar outros termos para designar a 

palavra, tais como: unidade léxica, item lexical, lexia e lexema, porem há divergências entre 

as terminologias e os critérios de identificação dessa unidade léxica.  

No item a seguir serão feitas explanações sobre duas das Ciências do Léxico, a 

Lexicologia que estuda o léxico e a Lexicografia que consiste na elaboração e construção 

dicionários. 

 

As Ciências do léxico 

A ciência do léxico é composta por três disciplinas: Lexicologia, Lexicografia e 

Terminologia, as três abordam o léxico como objeto de estudo, mas com enfoques diferentes. 

A distinção simplificada entre Lexicologia, a Lexicografia e Terminologia feita por 

Oliveira e Isquerdo (2001, p. 11) elucida a questão: 

 

Enquanto a primeira ocupa-se dos problemas teóricos que embasam o estudo 

científico do léxico, a segunda está voltada para as técnicas de elaboração 

dos dicionários para o estudo da descrição da língua feita pelas obras 

lexicográficas. Já a terceira área tem como objeto de estudo o termo, a 

palavra especializada, os conceitos próprios de diferentes áreas de 

especialidades. 

 

Trataremos da Lexicologia e Lexicografia a seguir, uma vez que a Lexicologia é 

responsável pelo estudo do léxico e a lexicografia responsável pela elaboração e construção 

dos dicionários. Uma obra lexicográfica organizada segundo os princípios teórico-

metodológicos dessas duas ciências resulta em uma obra, geralmente, que atende os anseios 

dos consulentes. 
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Lexicologia 

Por Lexicologia, entende-se como o ramo da linguística cujo objetivo é o estudo 

científico do acervo lexical de um determinado idioma, sob diversos aspectos. Por isso, busca 

determinar a origem, a forma e o significado das palavras que constituem o acervo de palavras 

de um idioma, bem como o uso desse léxico pela sociedade. Assim, por meio da lexicologia, 

torna-se possível observar e descrever cientificamente as unidades léxicas de uma 

comunidade linguística. Esta ciência se diferencia da lexicografia, ciência instrumental que 

tem como finalidade a elaboração ou construção de dicionários. 

Lexicologia enquanto ciência do léxico abrange campos como: morfológicos, 

fonológicos, etimológicos, sintáticos, fonéticos, dentre outros (BIDERMAN, 2004, p. 185). 

No próximo item veremos a importância da lexicografia. 

Lexicografia 

Lexicografia é o ramo da lexicologia, que consiste na construção e elaboração de 

dicionários, o que inclui a análise dos já existentes, o estudo de metodologias e princípios 

teóricos para a sua elaboração e estruturação, bem como o debate dos principais problemas 

teórico-práticos subjacentes à sua produção.  

Segundo Strehler (1998, p. 171), 

 

Os produtos lexicográficos são, na sua essência, descrições da língua. No 

entanto, esta descrição nunca pode ser completa porque o vocabulário é uma 

classe, isto é, uma vez impresso o dicionário, já podem existir novos 

neologismos. Além disso, a cada tipo de dicionário se fixam objetivos em 

relação às entradas selecionadas e ao público a que é destinado. 

 

Ou seja, a língua por estar em constante transformação, nunca uma obra lexicográfica 

consegue abarcar todo o acervo vocabular de uma língua.  

 

Tipos de Dicionários 

Existem vários tipos de dicionários que podem ser definidos como: a) dicionário ―de 

língua‖, ou seja, é o dicionário geral da língua, o qual pode ser impresso ou eletrônica. Tanto 

a obra impressa como a eletrônica podem tratar de uma única língua (monolíngue), duas 

línguas (bilíngue) ou de várias línguas (multilíngue); além do mais, podem tratar da língua 

geral ou especial (terminologia); b) outras obras de consulta: são as enciclopédias, os atlas, os 
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almanaques etc.; podem ser impressos, modo convencional, ou eletrônico (acessadas através 

dos sites da internet).  

Segundo Biderman (1984, p. 27), a classificação dos dicionários podem ser feitas da 

seguinte forma: dicionário infantil e/ou básico: cerca de 5.000 verbetes; Dicionário escolar 

e/ou médio: 10.000 – 12.000, ou até 30.000 verbetes; Dicionário padrão: cerca de 50.000 

verbetes; ―Thesaurus‖: 100.000, 200.000 ou 500.000 verbetes. 

Dentre os dicionários de língua, podem-se apontar como principais modelos usuais nas 

sociedades contemporâneas os seguintes: o dicionário padrão e o dicionário geral da língua, 

além de outros modelos reduzidos, os mini-dicionários (como se chamam no Brasil), os 

dicionários escolares e os infantis. Cada uma dessas modalidades de dicionários tem como 

parâmetro o total de entradas, ou verbetes repertoriados. Biderman (1984, p. 27) menciona 

três tipos de dicionários: 

1) O dicionário-padrão com uma nomenclatura (macroestrutura) de 50.000 palavras-

entrada aproximadamente, podendo estender-se até 70.000 verbetes;  

2) O dicionário escolar – nomenclatura de 25.000 palavras-entrada 

aproximadamente; 

3) Dicionário infantil – [faixa etárea:7 a 10 anos] nomenclatura: 10.000 palavras, 

[feixa etárea: menos de 7 anos] nomenclatura: 5.000 palavras. (BIDERMAN, 

1998, p. 131) 

O Dicionário Enciclopédico, ou Enciclopédia, apresenta objetivos diferentes. São 

mais livres e suas definições apresentam caráter, predominantemente, externas a língua, 

portanto, seu objetivo principal e informar e não definir. A enciclopédia fornece um grande 

número de informações acerta de sua entrada, o que a diferencia dos Dicionários de Língua, 

que devem limitar suas definições. (WELKER, 2004, p. 45) 

No item a seguir abordaremos a estrutura do dicionário. 

 

Estrutura do Dicionário  

O dicionário é um livro de consulta de palavras do vocabulário de uma sociedade. O 

tempo passou e o dicionário ganhou muito espaço por descrever o léxico geral da língua, nas 

mais variadas apresentações; ele também faz parte da cultura e da identidade de um povo. O 

léxico por ele documentado mostra o modelo ideal de língua caracterizado na norma culta. 
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Este caráter normativo também registra uma série de informações gramaticais e 

linguísticas, por isso ele representa um importante instrumento didático. 

Segundo Biderman, (1984 p. 11) ―o tipo mais comum de dicionário é o dicionário 

padrão da língua, ou dicionário de uso da língua, de que seriam exemplos dicionários da 

língua portuguesa, como o Aurélio‖.  

A macroestrutura, de um modo geral, refere-se à organização do dicionário, como ele 

é organizado. Vejamos agora a consideração sobre a macroestrutura feita por Biderman 

(1998, p.133-134). 

 

O primeiro problema que se opõe na elaboração de um dicionário é a 

extensão da sua nomenclatura e/ou macroestrutura. O tamanho desse 

índice de palavras é fator de algumas coordenadas: em primeiro lugar, o 

público a que se destina. Tal será o destinatário desejado, tal o numerário. O 

modelo padrão de dicionário pode abrigar de 50.000 a 70.000 palavras-

entrada.  

 

Segundo Miranda (2005, p. 17-31), com a proposta dos conceitos de macro e 

microestrutura feita por Rey-Debove (1971), a lexicografia ganhou duas importantíssimas 

ferramentas metodológicas que permitem aprimorar o produto dicionário. No entanto, o 

conceito de macroestrutura proposto por ReyDebove (1971) dá conta de um único aspecto 

possível de tudo aquilo que diz respeito à ― macroestrutura‖. Segundo a autora, 

macroestrutura é ―o conjunto de entradas de acordo com uma leitura vertical‖.  

Segundo Rey-Debove (1971, p. 21 apud Welker 2004, p. 107), microestrutura é ―o 

conjunto de informações ordenadas de cada verbete após a entrada‖. De acordo com a autora, 

deve ser de forma ordenada e constante, ou seja, deve ser mantida de forma padronizada, 

igual em todos os verbetes. 

 

Apresentação e análise dos dados  

Do ponto de vista metodológico, os verbetes abordados serão retirados do dicionário 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (FERREIRA, 2010), em sua versão eletrônica. 

Analisaremos a microestrutura do dicionário mencionado a fim de verificar como se 

organizam as informações presentes nos verbetes, a coerência na sua estruturação de acordo 

com o que foi descrito em seu prefácio, bem como a clareza das definições e abonações das 

entradas. A análise dos verbetes seguirá os seguintes procedimentos: primeiramente, faremos 
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a exposição dos verbetes selecionados para que, assim, seja possível observar a organização 

no dicionário e, em seguida, descreveremos as unidades selecionadas. 

No dicionário geral do português brasileiro (Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa (FERREIRA, 2010), de acordo com seu prefácio, os verbetes são estruturados da 

seguinte ordem: verbete, cabeça do verbete, ortoépia, etimologia, categoria gramatical, 

regência, número de definições, definição, rubrica, remissiva, achega, exemplo, abonação, 

locução e índice.  

Ressaltamos que a análise dos verbetes foi orientada pelos princípios teórico-

metodológicos da Lexicologia e Lexicografia e, também, o modelo de análise dos trabalhos de 

Biderman (2004). 

 

Microestrutura do dicionário geral do português brasileiro - Novo Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa 5.0, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 

 

 
 

 

handebol 
[Do ingl. handball.]  

Substantivo masculino.  

1.Esport. Jogo com regras semelhantes às do basquete, praticado em quadra de piso artificial, 

com equipes de 7 jogadores, e cujo objetivo é a realização de gois. 

 

 

Aqui a remissiva redireciona a handebol, que sofreu a transformação e aparece como 

um lexema integrado ao português e com a descrição do jogo. Optamos por colocar as 

remissivas abaixo dos verbetes analisados (de forma simplificada), para que seja melhor 

vizualizado como são feitas. 

E o mesmo processo ocorre em Boy, de acordo com o dicionário, uma redução de 

office boy e com o lexema Blazer, como podemos observar: 
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bói2 
[Da f. red. do ingl. office-boy.]  

Substantivo masculino.  

1.Bras. Aquele que exerce funções de contínuo1 (4), mensageiro e outras. [Cf. boi.] 

 

 

Quando há a necessidade de indicar as acepções de uma palavra para direcionar a 

remissão, os números das acepções relacionados com a remissão aparecem entre parênteses, 

conforme ocorre na acepção 2 do verbete Japona: 

 

 

 
 

 

japona1 
[Subst. de japona, fem. ant. de japão (o moderno é japoa — q. v.).]  

Substantivo feminino.  

1.Mar. Abrigo de frio, curto, espécie de jaquetão em geral de pano azul-ferrete, us. por 

oficiais e praças por cima do uniforme:  

―Moços e marinheiros, .... encolhidos e trêmulos de frio, nas suas já alagadas japonas 

d‘oleado, .... cantavam pressagamente‖ (Virgílio Várzea, Nas Ondas, p. 16). 

2.Casaco esportivo, de lã grossa, inspirado no modelo da japona (1), e adotado na 

indumentária masculina e feminina.  

3.Bras. Alcunha dada aos portugueses. V. galego (4). 

 

Na seção ―Verbete- entenda sua estrutura‖, há uma explicação sobre outro componente 

do verbete, que é a ―achega‖. Esse recurso, apresentado entre colchetes, em cor marrom, 

inclui informação adicional à definição, podendo ser de natureza explicativa, comparativa 

[Cf., sinônimos, antônimos etc.], gramatical [flexões, conjugação verbal etc.], entre outras. 

Percebemos que, em alguns verbetes, a achega exerce a mesma função que uma remissão, 

como podemos observar em cash  
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Um sistema remissivo bem estruturado, que leve diretamente à informação buscada, 

também permite que o consulente tenha a oportunidade de conhecer novas palavras com 

significados semelhantes, permitindo que sejam observadas as relações de sinonímia. 

Contudo, diante dos recursos que o Dicionário Aurélio utiliza para as remissões, o 

consulente pode se perder, pois as remissões não obedecem à sistemática prevista na 

macroestrutura e há vários casos em que a circularidade dificulta o entendimento do 

significado. As remissões servem para complementar o significado, ampliar o conhecimento 

linguístico e cultural, e não para substituí-los. 

 

Considerações Finais 

Procuramos, com este trabalho, tecer comentários sobre os    

estrangeirismos/anglicismos acolhidos pelo Dicionário Aurélio 5.0. Verificamos que esses 

registros não são coerentes e que faltam critérios para sua inserção. 

Observamos a falta de sistematicidade nas remissões acabam gerando problemas no 

ato da consulta do aluno/consulente, podemos afirmar com os exemplos levantados 

confirmam essa premissa, constatamos índices de remissão diferentes. E tal variação dificulta 

o rápido acesso à informação, pois alguns índices remissivos não são descritos como tal, no 

prefácio. 

Desse modo, percebe-se a falta de um procedimento lexicográfico comum ao 

dicionarista. Muitas vezes, ao proporem em seu prefácio a adoção de um procedimento que 

oriente e facilite a consulta da obra, tal procedimento não é observado criteriosamente, 
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passando para o consulente uma informação que não pode ser encontrada no interior dos 

verbetes. Tal fato ocorreu com certa frequência no dicionário Aurélio. 
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Resumo: Esta comunicação apresenta como proposta um estudo sobre Le Livre de la Cité des 

Dames (ca. 1405),  de Christine de Pizan (1365-ca. 1430), uma das mais significativas vozes 

de defesa da mulher no tradicional pensamento masculino de base misógina antiga e 

medieval. O objetivo deste trabalho é o de apresentar imagens e narrativas que tenham por 

fundamento a apologia da mulher, a exemplo do que faz Pizan em resposta a um número 

relativamente amplo de textos misóginos, entre os quais o famoso poema autobiográfico em 

latim intitulado Liber lamentationum Matheoli (c. 1295) de Mathieu de Bologne. Ao construir 

seus argumentos, Christine de Pizan tenta desconstruir a ideia de que todo o comportamento 

feminino é cheio de vícios, dirigindo-se a filósofos, poetas e oradores, depreciadores das 

mulheres e incentivadores do topos da imperfeição feminina. Esse campo de investigação, 

focado na abordagem da história intelectual da mulher, tem como principal interesse a 

documentação textual de natureza científica e literária, embora não desconsiderando registros 

textuais de outras áreas do saber. Sua orientação consiste em abordagens teóricas e críticas 

acerca não só dos recursos técnico-formais, expressivos e temáticos, como também dos 

fatores condicionantes culturais e ideológicos que influenciaram os juízos de valor sobre a 

realidade feminina na Idade Média e sua produção intelectual. O tema da imperfeição da 

mulher, anteriormente aludido, foi fortemente influenciado pela formula mentis da tradição 

medieval e reflete fundamentos sancionados pela autoridade de Aristóteles em De generatione 

animalium, ao qual seguiu de perto Galeno em De usu partium corporis humani. Para figurar 

o simbólico sentido destruidor do corpo feminino, uma concepção básica é aproveitada: o 

antigo medo da vagina dentata, significando o portão do Inferno do imaginário religioso 

medieval, imagem associada ao arcano medo psicossexual da castração.  

PALAVRAS-CHAVE: Christine de Pizan; Literatura Medieval; Apologia da mulher. 
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 Figura 1 - Christine de Pizan em atividades como escritora 

 

Introdução 

No âmago deste estudo sobre a Apologia da mulher na literatura medieval: o caso 

Christine de Pizan, como o próprio título sugere, situam-se como objetivos principais a 

proposta de um levantamento de significativos pronunciamentos em defesa da e sobre a 

mulher, os quais se constituem em fontes fundadoras e de influências disseminadoras para a 

visão e para a representação da mulher na cultura e na literatura ocidentais. A influência dos 

estudos literários pode viabilizar uma abordagem feminina do texto e uma possibilidade de 

ampliar métodos e escolas críticas, não simplificando o texto literário, mas oferecendo modos 

de ver como antigas estruturas de poder se inscrevem e se codificam na nossa herança 

literária, mostrando as consequências dessa inscrição para as mulheres. Não se deseja, aqui, 

uma prática utópica de mudança da sociedade que exclui não só a mulher como outras 

minorias. No entanto, almeja-se uma investigação da literatura em defesa da mulher, seja ela 

feita por mulheres ou homens, no sentido de buscar no texto literário as marcas de existência 

de um discurso de alteridade político sobre as mulheres, na medida em que se assume e se 

declara como tal. 
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Dessa forma, a literatura, de autoria feminina ou não, se constitui uma ferramenta que 

pode ser aplicada a desvelamentos ou desconstruções não apenas de gênero, mas de critérios 

para estabelecer por que há diferentes formas de escrever a história das mulheres, permitindo 

ao leitor localizar, no texto, indícios de seu destinatário, por exercer na obra uma tomada de 

consciência de seu papel social.  

Embora não desconsiderando registros textuais de outras áreas do saber, que 

apresentem em seu conteúdo reflexões ou questionamentos sobre as visões medievais do 

feminino, chamam a atenção a construção de imagens femininas na literatura, de modo geral, 

como um meio pelo qual valores culturais têm sido mantidos de geração em geração. 

Entender os mecanismos dessa construção é uma das etapas que podem ajudar a modificar 

valores ao demonstrar a interação entre a imagem da mulher construída e a influência dessa 

construção no imaginário de uma sociedade. 

É nesse sentido que pode-se verificar que a identificação de fatores condicionantes e 

de juízos de valor sobre a mulher e a repercussão das ideias femininas na produção letrada das 

mulheres formam o mapa histórico, filosófico, imaginário, ideológico, político e figurativo da 

figura feminina, diacronizando-se em formações essencializantes sobre a sua natureza e 

função social.  

O estudo possui como metodologia e estratégias de ação, o levantamento dos 

principais textos que se constituem fontes fundadoras do discurso em defesa da mulher na 

literatura ocidental. Em termos operacionais, os textos serão lidos e, deles, selecionadas as 

partes que forem julgadas mais expressivas no tratamento do tema da defesa da mulher 

medieval. Esses textos serão alinhados em ordem cronológica, indicando-se em notas as suas 

recorrências intertextuais. Isso para que se possa investigar acerca da possível existência de 

modelos, pelos quais se pautaram o tratamento do tema. Com a finalidade de se examinar, 

comentar, interpretar e criticar os diversos pronunciamentos textuais e culturais acerca da 

mulher na sociedade ocidental, o material de pesquisa é considerado em termos 

interdisciplinares e interculturais. 

Como todo objeto perspectivado em termos de juízo de valor histórico, ideológico e 

político tende a reproduzir a própria tradição binária da positividade ou da negatividade, a 

configuração judicativa da mulher, desde os pronunciamentos tradicionais, a influírem em 
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posturas modernas e contemporâneas, apresenta-se constituída, de forma sumária e de 

passagem obrigatória, pelo seguinte quadro:  

Autores / obras de defesa e resposta ao antifeminismo medieval: The Thrush and the 

Nightingale (fim do século XIII), Marbod de Rennes (c.1035-1123), Aberlardo (1079-1142), 

Albertano de Brescia (c.1193-c.1260), A Resposta ao Bestiário do Amor (c.1250), de Richard 

de Fournival, The Southern Passion (fim do século XIII, antes de 1290), John Gower (c.1325-

1408), Registro  do Bispo Trefnant, Dives and Pauper (1405-10), Merelaus imperator e 

Christine de Pizan (1365-ca.1430), dentre outros. A partir dessas leituras, realizou-se um 

levantamento preliminar acerca do corpus – autores e obras (originais e traduzidas) – do 

estudo que consiste primeiramente de uma relação de autores e de obras que se tornaram 

conhecidos pela defesa da mulher. 

Com base em resultados de estudos já realizados em vários campos do conhecimento 

acerca da cultura ocidental, tem-se como pressuposto investigativo, o fato de que a imagem 

feminina é de raízes fincadas na própria antropologia cultural, histórica e social do 

patriarcalismo na sua concepção ocidental, quer de ascendência pagã ou judaico-cristã. Para 

este momento, apresenta-se Christine de Pizan.  

 

Christine de Pizan 

Christine de Pizan, uma das mais significativas vozes de defesa da mulher no 

tradicional pensamento masculino de base misógina antiga e medieval, é a figura basilar deste 

trabalho, cujo campo de investigação está focado na abordagem da história intelectual da 

mulher. Trata-se, neste ensaio, de apresentar um estudo sobre Le Livre de la Cité des Dames 

(ca. 1405), do qual usamos a versão La Cité des Dames (2000), com o interesse principal na 

documentação textual que demonstre marcas ou resíduos de um discurso de defesa da mulher, 

seja de natureza científica ou literária. 

 A orientação da pesquisa consiste em abordagens teóricas e críticas acerca não só dos 

recursos técnico-formais, expressivos e temáticos, como também dos fatores condicionantes 

culturais e ideológicos que influenciaram os juízos de valor sobre a realidade feminina na 

Idade Média e sua produção intelectual. O estudo tem como proposta o levantamento de 

imagens e narrativas cujo fundamento trata da apologia da mulher, a exemplo do que faz 

Pizan em resposta a um número relativamente amplo de textos misóginos, entre os quais o 
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famoso poema autobiográfico em latim intitulado Liber lamentationum Matheoluli (c. 1295) 

de Mathieu de Bologne.  

As lamentações de Mateolo são uma tradução de um sutil poema, em que Mathieu 

alega que a sua experiência de casamento com uma viúva lhe havia custado o sucesso na 

carreira de advogado e clérigo. Daí suas reservas acerca das esposas e das mulheres em geral. 

A obra não obteve uma circulação muito grande, embora fosse lido junto com o Theophrastus 

por Deschamps e por seus amigos no final do século XIV. Talvez o livro tenha também 

interessado Le Fèvre, devido ao fato de ele já haver traduzido De vetula, do pseudo-Ovídio, 

que era sobre uma velha alcoviteira (prostituta), do tipo intermitentemente satirizado por 

Mathieu. De qualquer modo, a versão de Le Fèvre provou ser uma eficaz propagação da 

tradição satírica contra a mulher, garantindo que o nome de Mateolo continuasse a ser um 

nome a acompanhar o de Jean de Meun, em seu brutal antifeminismo, na querela contra as 

mulheres no século XV (FONSECA, 2011). 

 Provavelmente é ao texto de Le Févre que Christine de Pizan se refere no começo de 

sua narrativa no Livro Cidade das Damas. Christine olha com desaprovação o livro de Le 

Fèvre por ser um livro que trata o seu assunto de maneira frívola (en manière de trufferie), 

não possuindo, alegadamente, uma boa reputação. Assim, propositalmente, ela o coloca de 

lado, a fim de se concentrar, conforme diz, em assuntos mais sérios. Afinal, Pizan está 

comprometida com a defesa das mulheres e questiona o porquê de escritos como esses de Le 

Fèvre e de Mathieu e a sistemática refutação das alegações dos autores sobre as mulheres. 

 É sobre as alegações da malícia feminina que Christine de Pizan deseja construir seus 

argumentos, com a finalidade de desconstruir a ideia de que todo o comportamento feminino é 

cheio de vícios. Daí o motivo de ela dirigir seu discurso àqueles filósofos, poetas e oradores, 

depreciadores das mulheres e incentivadores do topos da imperfeição feminina, questionando 

o motivo de tal ataque por vezes tão irônico e gratuito a respeito da natureza das mulheres.  

 É notório que o tema da imperfeição da mulher foi fortemente influenciado pela 

formula mentis da tradição medieval e reflete fundamentos sancionados pela autoridade de 

Aristóteles em De generatione animalium, ao qual seguiu de perto Galeno em De usu partium 

corporis humani. Para figurar o simbólico sentido destruidor do corpo feminino, uma 

concepção básica é aproveitada: o antigo medo da vagina dentata, significando o portão do 

Inferno do imaginário religioso medieval, imagem associada ao arcano medo psicossexual da 
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castração. Em termos do registro de fonte de conhecimento aberto na Idade Média, nenhuma 

mulher, antes de Christine de Pizan, tratou textualmente de apontar os pensamentos 

derrogatórios da natureza feminina. Se houve, lamentavelmente seus textos não chegaram até 

nossos dias. 

 

A Cidade das Damas 

 Para vários estudiosos da Idade Média, entre os quais destacamos Georges Duby 

(2011), a obra de Pizan tem um caráter proeminente no que diz respeito às primeiras 

expressões de um discurso feminino. Para o estudioso, as fontes escritas até pouco antes do 

século XII vêm de documentos feitos por homens, de forma que estabeleceu-se uma 

sociedade essencialmente masculina em que a mulher é a sua parte oculta. Entretanto, 

segundo o historiador francês, é preciso estudar conjuntamente os dois sexos para se entender 

a história das mulheres e a coerência entre a condição masculina e feminina no seio da 

organização familiar. Desse modo, o discurso de Pizan colabora para a formação do 

pensamento feminino escrito por uma mulher, mesmo que esse discurso esteja permeado pela 

cultura androcêntrica que a cercava. 

 Luciana Eleonora de Freitas Calado (2006), em sua tese de doutorado que resultou em 

uma tradução acadêmica para o português do livro da Cidade das Damas, afirma que  

Christine de Pizan seria a primeira mulher a ocupar o ofício de escritora como profissão e a 

viver dessa renda. Para Calado (2006), a escritora francesa é uma das primeiras vozes 

femininas na apologia da mulher que tratou textualmente de apontar muitos pensamentos 

derrogatórios da natureza feminina, diacronizados em formações essencializantes sobre a 

índole da mulher e sua função social. 

 Torna-se pertinente acrescentar que o propósito de Pizan, de redefinir o perfil da 

mulher na tradicional visão masculina, demonstra descortínio e clareza de pensamento da 

escritora a respeito da desvalorização do sexo feminino na inóspita realidade de sua época. 

Sobre esse propósito, assim considera Fonseca (2011, p. 279): 

 

Christine viu com grande clareza a terrível internalização, por parte das 

mulheres, de uma injustificável desvalorização do seu sexo e da 

pressuposição de seu limitado intelecto. Apontou a depreciação hipócrita da 

realidade feminina por homens simplesmente arrogados no direto divino de 

fazê-lo. Suspeitou que a misoginia era um tipo de conspiração arquitetada 
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por devassos senis, sustentada por um medo invejoso da potencialidade 

feminina. E mais, entendeu, com coragem intelectual, bom senso, 

abrangência e visão bastante adiantada em termos modernos, que a única 

maneira possível para um bem sucedido desafio à misoginia implicava em 

minar a idoneidade de prestigiosas autoridades intelectuais e literárias do 

mundo clássico, da patrística e da vernaculidade medievais. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seu processo de escrita, Pizan se baseia na inteligência e no bom senso para 

construir argumentos retóricos e questionar a visão misógina de autoridades intelectuais e 

literárias do mundo clássico e tradicional. É nesse sentido que, nesta comunicação, dá-se 

ênfase ao primeiro dos três livros que compõem a Cidade das Damas, em que Pizan narra 

como e com qual propósito o livro foi escrito. Uma das imagens que chamou a atenção logo 

no início da narrativa foi o fato de as três damas (Razão, Retidão e Justiça) revelarem a Pizan 

que ela foi a escolhida para erigir uma cidade fortificada, com excelentes fundamentos, onde 

habitarão todas as damas de renome e mulheres louváveis, uma vez que os muros da fortaleza 

seriam fechados a todas aquelas desprovidas de virtudes. Esse tratamento dado às mulheres 

que não se encaixam na categoria eleita por Pizan, parece colocá-la no mesmo patamar 

daqueles que, misoginamente, impigiam à mulher uma posição sobredeterminada e 

comprometida com os sentidos. Assim é de se notar certa presença de um discurso dominante, 
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cuja retórica, baseada num complexo sistema binário de hierarquia, parece, inadvertidamente, 

ser reproduzida pela escritora.  

 Entretanto essa retórica participa de um longo processo cultural que acaba por 

envolver as concepções sobre a configuração do gênero na mentalidade e na cultura do mundo 

ocidental, a partir de diferenças naturais e institucionais entre os sexos. A configuração dessa 

retórica contribui para o estudo da literatura e da poética na definição dos gêneros sexuais no 

Ocidente, ao mesmo tempo promove uma ligação entre os escritos patrísticos e a literatura dos 

séculos XII e seguintes.  

 Para Bloch (1995, p. 18-19), a ―relação dos discursos concorrentes sobre o feminino – 

o misógino e o cortês – é bem mais complicada do que a de uma simples oposição‖. Enquanto 

estudioso da Idade Média, Bloch explica que a imitação ventríloca da voz de alguém pode se 

revelar tanto uma estratégia de sedução quanto uma usurpação do poder daquela pessoa. 

Conforme o autor, 

 

o fato de se passar facilmente do ―falar como uma mulher‖ para a suposição 

de que apenas uma mulher pode falar sobre as mulheres, para uma noção 

essencializada da mulher como verdade [...] coloca tal gesto seguramente 

entre uma das grandes correntes da misoginia ocidental desde Platão até 

Nietzsche, pelo menos (BLOCH, 1995, p. 10, grifo do autor). 

 

 Em outras palavras, Bloch (1995), com sua análise das imagens ambivalentes entre o 

antifeminismo e a cortesania, considera os vários aspectos críticos relativos à representação 

do feminino pela mentalidade e pela visão de mundo da época. Ainda segundo o autor, a 

articulação patrística dos sexos é construída a partir da analogia entre o mundo da inteligência 

e o mundo dos sentidos, de fundas raízes platônicas. Por esse viés, o homem é associado à 

racionalidade, à inteligência e à mente, e a mulher, ao corpo, ao apetite e às faculdades 

animais. Nessa distinção entre mente e corpo, a mulher assume a projeção do medo ligado à 

incontrolabilidade do corpo, de seus membros e impulsos. Daí o fato de os escritos dos 

primeiros padres da Igreja depositarem na mulher uma desconfiança, em parte, atribuída a um 

desejo de distanciamento ou refreamento contra a presença contumaz do corpo feminino, seja 

ele o corpo da mulher ou a mulher no corpo de cada homem (BLOCH, 1995, p. 40). De certo 

modo, é esse o mundo de Pizan, que a faz partilhar a mesma visão do feminino que seus 
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opositores. Por natureza, a mulher só poderia ocupar um lugar secundário na sociedade 

medieval. Segundo Christiane Klapisch-Zuber (2006, p. 137),  

 

O medievalista que se questiona sobre as categorias e as relações sociais dos 

sexos, não pode ignorar o antifeminismo da época. Se quiser compreender 

como a sociedade medieval articulou o masculino com o feminino, deve 

considerar estes comentários sobre a inferioridade das mulheres e sobre a 

natureza da mulher, a ladainha de seus defeitos, os argumentos que os 

corroboram, os exemplos dados. 
 

 Para Klapisch-Zuber (2006), o discurso medieval misógino atua pela separação, pela 

diferenciação do feminino em oposição ao masculino, este percebido como plenitude e 

totalidade. Entretanto, o corpo feminino  teve seus defeitos expostos e reunidos em torno de 

um discurso desrealizante da mulher. Acreditamos que Pizan utiliza-se do estatuto 

masculinista para se elevar e ser colocada no mesmo patamar de grandes escritores como 

Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio, seus conterrâneos, para poder assim defender a 

mulher. O fato de ser a escolhida para erigir uma fortaleza, faz com que Pizan seja uma 

pessoa com os requisitos necessários para vencer tal propósito. A recomendação que ela 

recebe das três damas é para que tirasse proveito de escritos misóginos, como Lamentações de 

Mateolo, o Romance da Rosa, entre outros e os usasse a seu favor.  

 Para atingir seu objetivo, Pizan utiliza uma das principais características da literatura 

clássica que é ter como princípio de criação poética a apropriação intencional de textos 

precedentes, sejam eles muito anteriores ou da mesma época dos que os toma como matéria 

exemplar. Ao compor sob esse princípio, a escritora italiana de nascimento faz reconhecer 

seus predecessores, empregando fórmulas e técnicas que caracterizam o gênero da obra e 

tomando por empréstimo textos ou partes deles, temas e conteúdos conhecidos de um 

determinado público, reproduzidos em um novo arranjo e em um novo contexto. 

 Igualmente, Christine de Pizan se vale dos exempla para construir seu texto. O 

exemplum possui uma estrutura que só adquire significação em virtude de uma correlação 

estabelecida entre os elementos narrativos e os princípios morais que o pregador (narrador) 

quer expressar. É nesse sentido que o exemplum se define como meio dinâmico e reproduz, 

por meio de imagem ou de uma sequência de imagens, a conduta e o comportamento desejado 

pela autora. 
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 Pizan apresenta em seu texto uma série com mais de cem exemplos de histórias 

vividas por mulheres dignas de serem imitadas: rainhas como Nicole, Fredegunda, Artemisa; 

poetisas como Safo; personagens da mitologia e da antiguidade pagã como Semiramis, 

Sinope, Hipólita, Menalipe, Lampeto, Pentesileia, Tomiris; mulheres bíblicas como Ester, 

Judite e Jael; representantes da cristandade católica a exemplo de santa Helena, santa Brigite e 

santa Elisabet; outras, pagãs como Lucrécia, Veturia e Virgínia; entre enorme variedade de 

nomes representativos de mulheres exemplares em sua época. Ainda com relação ao 

exemplum, a Christine de Pizan convoca elementos discursivos de fôlego para erguer sua 

cidadela. Assim, dentre os meios que demanda estão: univocidade, brevidade, autenticidade, 

verossimilhança,  memorização, prazer e metáfora, recursos expressivos que a escritora usa 

para construir sua cidade, o lugar de um progresso das condições de vida feminina.  

 Fator a ser considerado, para uma análise de La Cité des Dames, é o contexto sócio-

histórico que envolve Christine de Pizan em seu labor. Na época em que Pizan escreve, o 

escritor passa a ser uma espécie de servidor do rei e do Estado, um empregado que tem a 

missão de contar a história de seu tempo. Além disso há presente nesse contexto uma 

preocupação com a edificação espiritual e com o comportamento feminino. Assim, o livro de 

Christine de Pizan tem uma função especular com o comportamento e a ética das damas do 

seu tempo, tendo, de certa forma, um teor moralizante conforme os preceitos da época para as 

mulheres e que não pode ser desconsiderado.  

 Por meio de figuras exemplares, como afirmado anteriormente, Christine de Pizan 

ressignifica a defesa da mulher, erigindo a cidade que na verdade é o próprio espelho e 

metáfora de sua obra maior: O livro cidade das damas. Como estratégia, a escritora reelabora 

o conhecimento acumulado e proporcionado por seu pai, Thomas Pizanno, por seu marido, 

Etienne Castel, e pelo rei Carlos V, que acolheu sua família na corte. A presença dessas 

figuras masculinas, valorizadas por suas virtudes, parecem balancear e colocar harmonia no 

desejo de uma sociedade mais justa para as mulheres. Ela, em sua educação humanista, 

organiza de maneira proveitosa e sólida personas da sua vida pessoal e os mescla com a 

história contada por uma mulher. 

 Esse recurso, a grosso modo visto como estratégia, corrobora a nossa maneira de 

entender a escritora italiana que, ao retratar vida pessoal e afetiva na construção de uma 

identidade feminina, fortalece seus alicerces. E essa é a base de sua cidade, o cimento que 
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funde os ideais de um lugar das mulheres, em que seja habilitado um espaço para o feminino, 

com a participação do masculino, contudo sem a presença do discurso misógino. Um lugar 

onde se pode ver a importância da mulher na sociedade e se ter uma educação igual para 

homens e mulheres. 

 

Considerações finais 

 Pensando na correlação entre os elementos narrativos, temos a cidade com sua base, 

com a edificação dos muros, pórticos, torres e casas como uma metáfora do ato de escrever e 

a própria escritura do livro. Desse modo, Christine de Pizan se mostra autoconsciente do seu 

papel de escritora e talvez seja esse o estímulo que deseja deixar como legado para outras 

mulheres que não viveram e, portanto, não presenciaram a visão de seu tempo. Ao construir 

uma cidade com a ajuda das três damas, uma alegoria às musas, Pizan estabelece ligação entre 

vida e arte, no processo imaginário do contar a história. 
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SUJEITOS NA DISCURSIVIDADE GASTRONÔMICA DE A FESTA DE BABETTE 
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Universidade Federal de Lavras – UFLA (GEDISC) 

 

Resumo: A presente discussão pretende inserir-se na temática do Grupo de Trabalho A noção 

de ethos e seus ecos: (des)encontros em diferentes vieses discursivos. Para tal, objetiva-se 

discutir, a partir de um viés discursivo dos estudos de filosofia da linguagem do Círculo de 

Bakhtin, como o conceito de ethos, advindo da retórica clássica e hoje presente em vieses 

próximos a teorias de discurso, teria possibilidades epistemológicas dentro desse campo de 

estudos bakhtinianos. Assim, a partir do filme A Festa de Babette, dirigido por Gabriel Axel, 

pretende-se problematizar as possíveis relações que constituem os sujeitos Babette e os 

habitantes do povoado no qual ela se estabelece; os sentidos produzidos e deslocados nessa 

constituição intersujeitudinal e as discursividades instauradas na maneira através da qual essas 

constituições intersentidurais e intersujeitudinais se enunciam. Babette é uma personagem que 

representa uma chef de um conceituado restaurante parisiense no final do século XIX. 

Fugindo das lutas da Comuna de Paris, ela se estabelece em um povoado habitado por 

cidadãos conservadores e melancólicos na Noruega. Após receber uma indenização 

expressiva, resolve dar um jantar que acaba alterando em muitos aspectos as pessoas e a vida 

do povoado.  A proposta desta comunicação é discutir como nas entonações entre gêneros 

gastronômicos diferentes as relações intersujeitudinais e intersentidurais estabelecem 

deslocamentos e se constituem reciprocamente em um campo de discursividades. Além disso, 

pretende-se discutir quais as implicações epistemológicas dessa possibilidade de (re)pensar 

relações que habitualmente são abordadas pelo conceito de ethos mediante os conceitos 

bakhtinianos de entonação e gêneros discursivos. No caso desse último, quais as 

consequências de se reestabelecer o conceito de gêneros discursivos enquanto práticas sociais 

linguageiras e simbólicas que alocam e deslocam sujeitos e que, ao mesmo tempo, refletem e 

refratam sentidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Círculo de Bakhtin; ethos; discurso gastronômico. 

 

Introdução 

Dentro da proposta do Grupo de Trabalho A noção de ethos e seus ecos: 

(des)encontros em diferentes vieses discursivos, este texto objetiva discutir o filme A Festa de 

Babette, a partir de um viés discursivo dos estudos de filosofia da linguagem do Círculo de 

Bakhtin. 

O filme A Festa de Babette é uma produção dinamarquesa de 1987, dirigido por 

Gabriel Axel a partir de roteiro adaptado por ele a partir do conto homônimo de Karen Blixen. 

Teve grande repercussão internacional principalmente em vista dos prêmios que conquistou 

(prêmio ecumênico do Festival de Cannes de 1987; Oscar de melhor filme estrangeiro de 
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1988; prêmios da audiência e do Grande Júri do Festival du Cinéma Nordique de Rouen; 

indicação para Globo de Ouro de 1989 e prêmio de melhor filme em língua não inglesa da 

British Academy of Film and Television Arts - BAFTA - de 1989). 

Babette é uma personagem que representa uma chef de um conceituado restaurante 

parisiense no final do século XIX. Fugindo das lutas da Comuna de Paris, ela se estabelece 

em um povoado habitado por cidadãos conservadores e melancólicos na Noruega. Após 

receber uma indenização expressiva, resolve dar um jantar que acaba alterando em muitos 

aspectos as pessoas e a vida do povoado.   

Os objetivos do trabalho consistem na problematização das possíveis relações que 

constituem os sujeitos Babette e os habitantes do povoado no qual ela se estabelece; os 

sentidos produzidos e deslocados nessa constituição intersujeitudinal e as discursividades 

instauradas no modus através do qual essas constituições intersentidurais e intersujeitudinais 

se enunciam. 

Além disso, pretende-se discutir quais as implicações epistemológicas dessa 

possibilidade de (re) pensar relações que habitualmente são abordadas pelo conceito de ethos 

mediante os conceitos bakhtinianos de entonação e gêneros. No caso desse último, quais as 

consequências de se reestabelecer o conceito de gêneros enquanto práticas sociais 

linguageiras e simbólicas que alocam e deslocam sujeitos e que, ao mesmo tempo, refletem e 

refratam sentidos.  

 

Pressupostos teórico-epistemológicos 

A discussão sobre o conceito de ethos situa-se no contexto de uma revisita à Retórica e 

a releituras de seus conceitos sob a perspectiva dos saberes do mundo atual. Nesse sentido, 

notadamente as discussões surgidas a partir do surgimento da Nova Retórica, principalmente 

com a obra do filósofo do Direito Chaïm Perelman, no final dos anos 1950. 

Um exemplo dessa ótica é o comentário que Alexandre Júnior faz no prefácio da 

Retórica de Aristóteles na publicação das Obras Completas do filósofo grego pela Imprensa 

Nacional/Casa da Moeda de Portugal: 

 

[...] a restauração da retórica ao seu velho estatuto de teoria e prática da 

argumentação persuasiva [...] tem vindo a corrigir essa noção enganosa, 

revalorizando-a como ciência e arte que tão logicamente opera na heurística 
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e na hermenêutica dos dados que faz intervir no discurso, como psicologia e 

eficazmente se cumpre como resultante efeito de convicção e mobilização 

para a acção (ARISTÓTELES, 2005, p. 11). 

 

 Assim, sob o foco dos estudos sobre argumentação, os estudos retóricos readquirem 

uma perspectiva mais conceitual, que dialoga mais diretamente com as complexas 

modificações de modalidades, suportes e práticas de linguagem que constituem identidades 

em nossas sociedades atuais. 

 Ruth Amossy, que tem dedicado reflexões relevantes, utilizando conceitos retóricos 

sobre argumentação, aponta a relação desses estudos com a trajetória de subáreas dos estudos 

linguísticos: 

 

Privilegiando o emprego do enunciado em situação e a força da palavra, as 

diferentes correntes da Análise do Discurso e da Pragmática hoje 

reencontram a Retórica definida como a arte de persuadir. À maneira de 

Aristóteles, procuram compreender e explicar como o discurso se torna 

eficaz (AMOSSY, 2005, p. 10). 

 

 Em seu texto A Retórica, Aristóteles discute as provas de persuasão e as divide em três 

processos: aquelas que residem no caráter moral do orador (ethos); as que residem no estado 

de espírito da audiência (pathos) e, finalmente, aquelas que residem nos elementos do próprio 

discurso (lógos): 

 

As provas de persuasão fornecidas pelo discurso são de três espécies: umas 

residem no carácter moral do orador; outras, no modo como se dispõe o 

ouvinte; e outras, no próprio discurso, pelo que este demonstra ou parece 

demonstrar.  

Persuade-se pelo carácter quando o discurso é proferido de tal maneira que 

deixa a impressão de o orador ser digno de fé (ARISTÓTELES, 2005, p. 96). 

 

 Assim, para Aristóteles, a noção de ethos designa a construção de uma personagem 

que o orador constrói para a sua posição enunciativa (dito do ponto de vista das teorias da 

enunciação do nosso tempo). 

 Amossy detalha o conceito de ethos: 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para 

tanto, não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe suas 

qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de sua pessoa. Assim, 
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deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma apresentação 

de si (AMOSSY, 2005, p.9). 

 

A perspectiva de Amossy destaca um procedimento ipso facto da relação do sujeito 

com o discurso: o sujeito, mesmo sem saber, constrói uma personagem de si mesmo, uma 

representação do lugar que ocupa, conferindo (ou não), sempre em alguma medida, uma 

credibilidade, de legitimação desse lugar no qual o sujeito se instaura. 

Esse conceito pode articular-se com o que Bakhtin diz 

 

[...] não posso agir como se os outros não existissem: saber que o outro pode 

ver-me determina radicalmente a minha condição. A sociabilidade do homem 

funda-lhe a moral: não na piedade, nem na abstração da universalidade, mas 

no reconhecimento do caráter constitutivo do inter-humano (BAKHTIN, 

2011, p. XXVIII). 

 

 É importante destacar que esse saber do sujeito sobre o outro se dá para além de uma 

percepção explícita desse outro. Pode-se dizer, assim, que o sujeito se sabe sujeito por saber-

se outro e por saber o outro. Ele somente é sujeito porque reage a esse outro lugar, em que 

outro sujeito também se constitui.  

 Cabe perguntar-se sobre as maneiras através das quais esses sujeitos coexistem, 

interagem e criam, feito um jogo de espelhos; como essas personagens criadas pela posição 

assumida pelos sujeitos se materializam no discurso.  

 Severo, retomando o conceito bakhtiniano de gêneros do discurso, aborda essa 

questão: 

 

Dado que cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciado, sendo isso que chamamos de gênero do discurso 

(BAKHTIN, [1952-1953] 1997, p. 179), acredito ser possível estabelecer 

uma aproximação entre sujeito e gênero discursivo: os sujeitos se apropriam 

da linguagem ao se tornarem imersos nas várias formas de comunicação 

verbal, que se associam a diferentes esferas da comunicação humana e que 

definem os infinitos gêneros discursivos existentes. Cada gênero impõe um 

certo ponto de vista, uma atitude, uma forma de pensamento e uma 

entonação, de acordo com a esfera de atividade humana à qual ele se associa 

(SEVERO, 2008, p. 54). 

 

Dessa maneira, a própria existência dos gêneros discursivos como espaço de 

entrecruzamento de práticas sociais e de práticas de linguagem pode ser considerada como um 

locus enunciativo no qual os sujeitos adquirem uma entonação.  
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É em torno do conceito bakhtiniano de entonação que este trabalho enxerga um 

diálogo com o conceito retórico de ethos. Severo aponta, parafraseando Volochinov que  

 

[...] é na entonação, por ela residir na fronteira do verbal e o não-verbal, o 

dito e o não-dito, que a palavra faz contato com a vida e que o locutor entra 

em contato com os ouvintes; nesse sentido, a entonação é, necessariamente, 

social (SEVERO, 2008, p. 53). 

 

 Da perspectiva deste trabalho, tem-se, então, os gêneros discursivos como lugar onde 

se encontram – em diálogo – a entonação do sujeito com os sentidos produzidos por/para seu 

auditório social. O ethos/a persona de que o sujeito se (re/in) veste em seu processo de 

constituição não pode ser concebido sem a alteridade com o outro (sujeito). E é esse ponto de 

encontro que será analisado na narrativa fílmica A Festa de Babette. 

 

Análise 

O filme inicia-se com seus créditos iniciais sobrepostos a um conjunto de imagens que 

situam o vilarejo norueguês em que os acontecimentos da narrativa irão ocorrer.  

Há um plano inicial em que aparece um cenário de litoral. Com um zoom out
142

 

progressivo, a linha do horizonte vai coincidindo cada vez mais com a praia e, depois, com a 

própria aldeia. Em seguida, aparece um close up
143

 de peixes pendurados, secando ao sol e ao 

vento. A cena seguinte apresenta as futuras patroas de Babette, Martina e Filippa. Também é 

utilizado o recurso de zoom out. 

O filme possui uma narração, que introduz para o espectador o contexto da vida das 

duas irmãs, da sociedade religiosa fundada pelo pai delas, que era pastor e do próprio vilarejo. 

Enquanto linguagem visual, a própria aparição das duas irmãs, nas cenas em que elas 

aparecem cuidando dos doentes e dando alimento a eles, nas cenas em que demonstram fervor 

religioso na condução e reunião da sociedade fundada pelo pai, instaura um ethos para o 

espectador. E isso se dá, fundamentalmente, pela entonação. Há um tom das fisionomias 

compenetradas e piedosas, um meio sorriso de alegria contida. Há, também, - e esse aspecto é 

                                                           
142

 ZOOM-OUT - Diminuição da distância focal da lente durante uma tomada, o que dá ao espectador a 

impressão deque está se afastando do elemento que está sendo filmado (MACHADO, 1997). 
143

 CLOSE-UP - Plano que enfatiza um detalhe. Primeiro plano ou plano de pormenor. Tomando a figura 

humana 

como base, este plano enquadra apenas os ombros e a cabeça de um ator, tornando bastante nítidas suas 

expressões faciais (MACHADO, 1997). 
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relevante para a análise aqui pretendida – no tom da sopa servida.  

 A sequência de quadros em que as irmãs aparecem com uma panela de sopa, seguida 

por cenas em que cada uma delas aparece dentro da casa de alguém abrindo a panela e, 

finalmente, o close up na tigela de sopa servida instauram o ethos da piedade contida, de uma 

religiosidade austera. É nessa entonação de um discurso gastronômico que constitui seus 

sentidos pelo insípido, pela temperança do paladar que as irmãs estabelecem esse ethos.  Mais 

adiante esse aspecto será retomado na análise. 

 Babette é introduzida por cenas que destacam, inicialmente, sua função servil, 

exercida com obediência e discrição. As cenas iniciais são seguidas por um flash back, a partir 

do qual o espectador tem acesso ao momento da chegada de Babette na casa de Martina e 

Filippa.  

 O ethos de Babette vai se reconstruindo na narrativa fílmica, e as cenas vão 

estabelecendo uma progressão de uma Babette servil e solitária, para uma empregada criativa, 

que busca temperos na natureza, negocia preços com o vendedor de verduras e, finalmente, 

adquire autoridade perante os demais membros da sociedade religiosa, que se reúnem sempre 

na casa de Martina e Filippa. 

 Ocorre uma cena em que Babette chega com uma bandeja para servir chá e biscoitos. 

Ela chega em um momento em que as pessoas, na reunião dessa sociedade, estão discutindo e 

culpando-se umas às outras, destoando dos princípios cristãos que alicerçam o grupo. Ela 

demonstra essa autoridade, chamando os presentes à responsabilidade de se tratarem com 

respeito. A câmera corta para as faces de Martina e Filippa, que apresentam expressão discreta 

de aprovação. 

 Essa entonação que Babette vai construindo, na relação com as irmãs e com as demais 

pessoas do vilarejo, continua se modificando. O único contato que Babette havia mantido com 

a França, seu país de origem, era a renovação anual de um bilhete de loteria. 

 Às vésperas do acontecimento do centenário de nascimento do pastor, pai de Martina e 

Filippa e fundador da sociedade religiosa, Babette recebe uma correspondência que continha 

um cheque com o valor do prêmio. Em vez de ir embora ou estabelecer-se por si mesma, 

Babette propõe às irmãs fazer um jantar em comemoração ao centenário do nascimento do 

pastor. 

 As irmãs relutam – alegando que a comemoração seria unicamente um café da tarde 
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bastante frugal -, mas acabam aceitando. Babette encomenda ingredientes diferentes e 

exóticos – para a auditório social das irmãs, dos demais membros da sociedade religiosa e das 

pessoas do vilarejo.  

 Nesse momento, o ethos de Babette para as irmãs e os membros da sociedade se altera, 

deslocando-se para uma figura demoníaca, contrária aos princípios de fervor religioso, 

frugalidade e austeridade moral que os constituía como sujeitos. O recorte das cenas abaixo 

ilustra essa percepção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na reunião seguinte ao início dos preparativos para a comemoração, fica evidente esse 

ethos quando uma das mulheres produz um enunciado por meio do qual se pode identificar o 

discurso moral e gastronômico que constitui os sujeitos daquele grupo: A língua é estranho 

músculo que tem proporcionado ao Homem tanta honra e tanta glória e o levou a realizar 

grandes façanhas... porém também pode causar indomável perversidade e veneno mortal. 

Um outro membro da sociedade sintetiza a atitude do grupo, quando da participação no jantar: 

Será como se nunca tivéssemos tido o sentido do gosto.  

 Babette era a cozinheira e a faxineira de Martina e Filippa. Tendo fugido dos efeitos da 
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guerra civil, por ocasião da Comuna de Paris, em 1871, ela chega ao vilarejo, procura as 

irmãs, com uma carta de recomendação de Achille Papin. Papin tinha sido um famoso cantor 

de ópera e professor de canto que passou uns tempos no vilarejo, e que, tendo percebido um 

talento extraordinário em Filippa, deu-lhe aulas de canto, com a esperança que ela se 

apresentasse nas grandes óperas europeias.  

 Babette não recebia salário. Trabalhava em troca de abrigo e alimentação. Foi 

orientada a arrumar a casa e preparar os alimentos típicos daquela região. Nunca havia 

manifestado qualquer insubordinação. Mas, no ínterim em que se ausenta para encomendar os 

ingredientes para o jantar, as irmãs Martina e Filippa voltam a cozinhar e preparar, inclusive, a 

sopa que serviam para as pessoas doentes do vilarejo. Há algumas cenas em que os idosos 

reagem de maneira negativa ao sabor da sopa, indiciando que Babette havia, de alguma 

maneira, dado mais sabor à receita que as irmãs haviam lhe transmitido. 

 O ponto de inflexão desse jogo de relações entre sujeitos e sentidos ocorre pela 

presença de outra personagem do filme. Em sua juventude, Martina conheceu um jovem 

oficial do exército sueco (naquela época a Noruega pertencia ao Reino da Suécia). O tenente 

Lorens Löwenhielm apaixonou-se pela moça e passou a frequentar a casa do pastor para vê-la 

e com esperanças de estabelecer compromisso afetivo com ela. No entanto, a rígida moral 

puritana vivida pela família não dava qualquer margem a que ele pudesse propor um namoro. 

Desencantado, mas Lorens resolve nunca mais voltar ao vilarejo e sublima o amor impossível 

pela dedicação à carreira militar.  

 Na ocasião da comemoração do centenário do nascimento do pastor, ele já era um 

general muito conceituado no exército e na Corte sueca. O general Lorens e sua tia decidiram 

ir ao jantar, em homenagem ao que representou a convivência com aquela família em sua 

juventude. Muito do que ele havia conseguido, inclusive, em termos de prestígio social, 

deveu-se às lições piedosas aprendidas nas reuniões da sociedade religiosa, que ele empregava 

nas recepções da Corte sueca, junto às senhoras puritanas da nobreza. 

 Esse acontecimento – a vinda do general e antigo amigo - refrata a rejeição à 

realização do jantar e ao ethos dos membros da sociedade religiosa. O general Lorens, em 

uma cena que antecede sua ida ao jantar dialoga com o jovem tenente Lorens e desafia o 

seu duplo, trazido pela retrospecção de sua memória, que iria saber se o jovem havia tomado a 

decisão acertada. 
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 Chegado o dia do jantar, todos se encontram na casa de Martina e Filippa. Chega o 

general e sua tia. Finalmente o jantar é servido, de acordo com a mais sofisticada etiqueta 

francesa. A cada prato ou bebida servidos, Lorens vai sendo tomado de memórias e sensações.  

Sua bem-sucedida carreira militar, tendo servido em diversos países, inclusive na França, 

permitiram a ele tomar contato com os restaurantes mais sofisticados da Europa. 

 Em um dado momento, quando são servidas as codornizes em sarcófago, prato no qual 

as codornizes são assadas em uma cama de massa folhada, Lorens reconhece o prático único 

de uma virtuosíssima chef de cozinha do Caffé Anglais, à época um dos mais renomados 

restaurantes parisientes. Era Babette.  

 No dia seguinte ao jantar, ainda sob o efeito do ethos que a ceia tinha provocado no 

general, em sua tia e em todos os presentes, Martina e Filippa conversam com Babette, 

agradecem e lamentam sua partida. Babette diz que não irá embora. Elucida que gastou todo 

do dinheiro ganho na loteria (dez mil francos) na elaboração do jantar.  

 Para além do desfecho inconcluso da narrativa fílmica, cabe agora retomar a questão 

do discurso gastronômico. Quando reconhece o prato, pela visualização, mas, sobretudo, pelo 

sabor, o general Lorens relata a história de sua ida ao Caffé Anglais. Estava na ocasião, sendo 

homenageado por oficiais franceses por um feito de expertise no manejo de cavalaria militar. 

 Lorens diz sobre sua experiência gastronômica à época: A chef tinha transformado o 

jantar em um assunto amoroso, em uma relação apaixonada na qual a pessoa acabava por 

não diferenciar entre apetite físico e apetite espiritual. 

 Ao final do jantar, as relações entre as pessoas haviam se transformado. Umas se 

confraternizavam com as outras; antigos amigos pediam desculpas por falhas ou pequenas 

trapaças, casais cuja relação havia se tornado insípida expressavam carinho nos olhares e até 

em beijos na boca – breves, mas impensáveis no contexto puritano do vilarejo e, 

principalmente, da sociedade religiosa. 

 Após a ida do general Lorens, as pessoas que eram do vilarejo, ao irem para a casa, 

dançaram em círculo ao redor de um poço, à luz do luar, em confraternização alegre, felizes. 

 O ethos de Babette dialoga com a mediação do ethos que a personagem do general 

Lorens representa. E ambos se instauram por intermédio de um discurso gastronômico que 

dialoga com o discurso religioso. 

 Em contraponto ao discurso da frugalidade para se evitar o pecado da sensualidade 
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pela preparação dos alimentos e pelo exercício ritual da refeição, o discurso gastronômico que 

instaura o sujeito Babette e o general Lorens refrata os sentidos da sensualidade de um risco e 

um obstáculo à elevação espiritual para uma experiência em que os sentidos, o apetite do 

corpo dignificam o ato gastronômico e permitem ao sujeito o apetite espiritual.  

 Há, na tradição mística, alguns exemplos de um enfoque sensual para descrever as 

descobertas e a trajetória espiritual. Salomão, no livro bíblico Cântico dos Cânticos e San 

Juán de La Cruz, na tradição cristã católica, são alguns desses exemplos. Na tradição luterana 

e, principalmente naquela sociedade religiosa da narrativa fílmica, tal concepção seria pouco 

plausível. Daí o grau de refração e como o ethos de Babette, de Lorens e do próprio 

acontecimento deslocaram os sentidos e os sujeitos. 

 Ainda, há profunda refração no gênero discursivo. Ao trazer um jantar de um 

restaurante sofisticado, mas em um contexto profano para a experiência das práticas sociais e 

de linguagem que os sujeitos daquele vilarejo e – mais especificamente – daquela sociedade 

religiosa puritana possuíam, Babette se instaura como um sujeito que mobiliza diversas 

instâncias de diálogo. 

 A entonação por meio da qual Babette se constitui como sujeito não somente dialoga 

com seus auditórios sociais em termos de estar em contato. Essa entonação refrata os 

auditórios sociais com os quais dialoga, transformando-os e instaurando sujeitos-outros. 

 Pensar a questão do ethos de um ponto de vista bakhtiniano pode enriquecer as 

possibilidades de análise. Graficamente, pode-se ter uma representação dinâmica: 
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 A relação entre os conceitos de entonação, auditório social e gêneros discursivos pode 

ser pensada em termos relacionais, de como atuam em diálogo. Sobretudo em semioses que 

não se constroem necessariamente por relações lineares, como é o caso do texto 

cinematográfico. 

 Assim, a constituição dos sujeitos e dos sentidos no campo das atividades em que 

esses sujeitos convivem e dialogam entre si e com o mundo, se dá pela maneira como os 

gêneros discursivos instauram entonações que, em duplo movimento, são motivadas pelos 

auditórios sociais com os quais interagem e constituem e (re) formam constantemente esses 

auditórios sociais. É no reflexo e refração desses deslocamentos dos sujeitos e dos sentidos, 

em cada enunciação, que esses sujeitos se marcam pelo que dizem
144

, pelo modo como dizem, 

pelo efeito do que dizem e, finalmente, pelo efeito da maneira por meio da qual dizem. 

 Em Festa de Babette, o gênero discursivo banquete refratou-se em uma celebração 

                                                           
144

 Cabe observar que essas relações também incluem a questão de os sentidos também se constituírem pelo 

silêncio. Assim, o não-dizer também implica esses mesmos processos, em uma inter-relação com dizeres e com 

outros não-dizeres. 

 

Sujeitos Sentidos 

Gêneros 

Discursivos 

Auditórios 

Sociais Entonação 

REFLEXO REFRAÇÃO 
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religiosa. Esse deslocamento do gênero discursivo ocorre é causa, consequência e 

coocorrência dos movimentos dos sentidos e dos sujeitos, do deslocamento das entonações e 

de como os auditórios sociais dos sujeitos também mudaram de lugar. Quando a experiência 

do sabor de um banquete tido como profano/profanatório por aquela comunidade religiosa 

puritana se desloca para uma experiência mística, os sujeitos ressignificam suas relações uns 

com os outros. 

 Uma última consideração, nesse âmbito, cabe ser feito em relação à memória. O 

general Lorens, Filippa, Martina, Babette e cada um dos participantes do jantar foram 

expostos a uma alteridade dos gêneros, das entonações e das representações em relação a 

auditórios sociais deslocados. Tal processo também se dá em relação à refração das memórias 

desses sujeitos. 

 Bakhtin, ao tratar das relações entre interioridade e exterioridade, faz considerações 

que são pertinentes a essa discussão: 

 

Ao me vivenciar fora de mim no outro, os vivenciamento têm uma 

exterioridade interior voltada para mim no outro, têm uma feição interna que 

posso e devo contemplar com amor, sem a esquecer, assim como não 

esquecemos o rosto de uma pessoa (e não do modo como recordamos uma 

vivência passada), devo reforçar, enformar, amimar, acariciar com olhos 

interiores e não com olhos físicos externos. Essa exterioridade da alma do 

outro, como uma espécie de sutilíssima carne interior, é precisamente o que 

constitui a individualidade artística intuitiva e visível: o caráter, o tipo, a 

posição, etc., a refração do sentido na existência, a refração individual e a 

condensação do sentido, seu revestimento de carne interior mortal – tudo o 

que pode ser idealizado, heroificado, ritmado, etc (BAKHTIN, 2011, pp. 93-

94). 

 

 Dessa maneira, a memória ressignificada já não pode ser encarada como mera 

recordação. É essa ida e volta, esse deslocamento para e do lugar do outro que fazem do 

recordar um laço com essa experiência estética (pela mediação do paladar), ética (pela 

percepção do outro pela alteridade das condições em que esse outro é percebido e recebido 

pelo sujeito) e mística (pela transcendência do tempo da memória e do espaço das relações 

afetivossociais, construída pelo deslocamento do prazer dos sentidos para o prazer da 

descoberta do divino). Pela memória, os acontecimentos são retomados pelos sujeitos como 

novos signos, em outra instância de diálogo que se dá com as entonações modificadas. 
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Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivos a problematização das possíveis relações que 

constituem os sujeitos Babette e os habitantes do povoado no qual ela se estabelece; dos 

sentidos produzidos e deslocados nessa constituição intersujeitudinal e das discursividades 

instauradas na maneira através do qual essas constituições intersentidurais e intersujeitudinais 

se enunciam. 

Pretendeu-se, também, discutir implicações epistemológicas dessa possibilidade de 

(re) pensar relações que habitualmente são abordadas pelo conceito de ethos mediante os 

conceitos bakhtinianos de entonação e de gêneros discursivos.  

A leitura que se construiu neste trabalho é que o ethos, lido bakhtiniamente, pode ser 

visto como a entonação com que cada sujeito enuncia para o outro o lugar ocupado no mundo 

que faz dele o que é. Essa entonação é constituída e refratada pela historicidade do lugar que o 

sujeito ocupa, pela maneira como ele produz sentidos, pela historicidade dos lugares-outros 

com os quais interagiu. Também com o diálogo entre os múltiplos auditórios que construiu em 

cada evento de cada esfera humana de que participou interagindo com outros sujeitos.  

Por fim, é essa entonação refratada, refratária, refletida que constrói lugares de 

encontro e de passagem para sentidos que se (re) conhecem em seus percursos – os gêneros 

discursivos. Abordar o conceito de gêneros discursivos nessa inter-relação dinâmica entre 

sujeitos e sentidos, em um diálogo refratado entre a entonação e o auditório social, pode 

representar uma abordagem analítica promissora, tanto em termos de adequabilidade às 

necessidades que o acontecimento exige, quanto a um reagir a tentações de se conceber e de 

se utilizar tal conceito bakhtiniano como uma ferramenta meramente estrutural, silenciando a 

(in)tensa e dialógica relação entre práticas sociais e práticas linguageiras. 

Pensar o ethos nessa perspectiva pode enriquecer as complexas relações entre os 

sujeitos, que interagem entre si, pela/na linguagem, mas que, não menos que isso, só o podem 

fazê-lo porque a própria linguagem também se transmuta. Não há elementos fixos, nem há, 

diferentemente da tríade aristotélica (ethos, pathos e logos) elementos que se fixam. Se os 

gêneros discursivos, como quaisquer outros elementos envolvidos nesse processo, também se 

modificam e permitem, com essas modificações, que o ethos se desloque, então, depara-se 

com uma necessidade de não se olhar para os gêneros do discurso como mero resultado desse 

processo de interação, mas, como elementos também instauradores desses deslocamentos de 
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sentidos e sujeitos. 
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O PERFIL DO HERÓI MODERNO EM MORTE E VIDA SEVERINA E 

 FESTA NA CASA-GRANDE 

 

Maria Aparecida Barros de Oliveira CRUZ  

Universidade Federal de Goiás/ Universidade Estadual de Goiás/Campus Porangatu 

 

Resumo: O objetivo deste é confrontar o perfil do herói moderno no auto cabralino Morte e 

vida severina (1956) com o do poema Festa na casa-grande (In: Dois Parlamentos, 1961) do 

mesmo autor. Reconhecidamente preocupado com a artesania dos versos, Cabral também se 

destaca por fazer crítica social, da qual são exemplos os dois poemas citados. Interessa-nos, 

também, identificar as vozes que anunciam esses heróis bem como constituir o lugar de fala 

de cada um ou a ausência desse lugar, fato constatado em Festa na casa-grande, uma vez que 

o herói, no caso, o cassaco de engenho, assume ares que o distanciam da voz que diz o texto 

em Morte e vida severina, apesar de apresentar alguns pontos convergentes. Partimos do 

pressuposto de que o lugar de fala é responsável por dar o tom em cada poema, assim também 

como é condicionador do perfil do herói, que em ambos os textos é marcado pela condição de 

sujeito marginalizado e destituído de poder, tendo pouca ou nenhuma chance de sobressair-se. 

Mesmo tendo a voz, como ocorre em Morte e vida severina, ao herói não compete as rédeas 

de seu destino. Ele está imerso em um mundo marcado pela exploração do trabalhador que 

muitas vezes culmina com a sua reificação, fato constatado em Festa na casa-grande. Assim, 

o herói que se ergue, no auto, tem, dentre outras coisas, ares de uma coletividade que clama 

por melhor distribuição de bens, incluindo terras para plantar e garantir seu próprio sustento; 

já em Festa na casa-grande, o herói nos é apresentado a partir de traços negativos, sendo a 

ausência de voz ativa uma das possíveis responsáveis pela construção distorcida desse perfil. 

Configuram-se, desse modo, como heróis típicos da poesia moderna que, segundo Marshall 

Berman (1986), apresentam-se despojados da parafernália tradicional.  

PALAVRAS-CHAVE: Poesia Moderna; Herói; Voz. 

 

A poesia moderna é marcada por inúmeras mudanças se comparada com a clássica. 

Além da temática associada ao reles, ao cotidiano, têm-se os aspectos de ruptura e tradição 

que ela incorpora. Outro fator típico da poesia moderna e contemporânea é o lugar cada vez 

mais reduzido da subjetividade ou a sua total escamoteação. Para Flora Süssekind (2002), 

torna-se cada vez mais difícil, a partir do final do século XIX, deparar-se com o sujeito lírico, 

dada a facilidade que se tem de proclamar sua perda e até sua não existência. De sujeito 

absolutizado, no século XVIII, alcança, no XX, o esfacelamento, a fragmentação.  

Se até a primeira metade do século XIX não havia uma oposição categórica entre o eu 

lírico e o sujeito empírico, considerando o tratamento dado pela tradição alemã, na medida em 

que o século avança, aumenta-se a distância entre o sujeito ficcional e o real. Conforme o 

crítico Dominique Combe (1999), a dissolução do eu se dá na segunda metade do século XIX, 



 

 
 

 814 

sendo Nietzsche um dos principais responsáveis por essa mudança. Em sua obra O 

Nascimento da tragédia (1872), ele postula que sem objetividade, sem contemplação pura e 

desinteressada seria impossível acreditar num mínimo de criação artística verdadeira.  

Com os simbolistas franceses a dissolução do eu alcança o ápice. Ao desejo por uma 

poesia impessoal, defendida por Charles Baudelaire, junta-se a busca por uma poesia objetiva 

na qual ―o eu é um outro‖, ideal perseguido por Rimbaud. Desta forma, a poesia simbolista 

caminha em direção à despersonalização, à desrealização, à impessoalidade, que se 

constituem em algumas das características apontadas por Hugo Friedrich em A Estrutura da 

lírica moderna (1956). Em seu estudo, o crítico dá conta da mudança de paradigma que ela 

incorpora. Apesar das críticas feitas à leitura empreendida por esse estudioso, pautadas, 

principalmente, no fato de que ele desconsidera muitos autores e obras de peso, ninguém 

duvida da sua contribuição oferecida aos estudos literários.  

No geral, a poesia moderna entra no século XX pautada em outros paradigmas, e se a 

presença do autor não é mais tão recorrente na obra, não significa que ele tenha desaparecido 

por completo. Apenas assumiu outras formas para se revelar. Para muitos críticos esse 

esvaziamento da subjetividade é, na verdade, uma estratégia para firmar sua presença. Mesmo 

em autores, como João Cabral de Melo Neto, que assumiram publicamente sua aversão pela 

expressão de uma subjetividade, é possível perceber indícios da presença do eu. Sérgio 

Roberto Gomide Filho, em sua tese de doutorado intitulada Antilira do eu, anteverso da 

morte, antiode de amor: subjetividade, finitude e erotismo na poesia de João Cabral de Melo 

Neto (2014), afirma que a aversão do poeta pelas questões que envolvem a subjetividade é, na 

verdade, o elemento reforçador e dissimulado do tema. Assim, a aspiração à objetividade e à 

materialidade do texto são formas encontradas para evitar o eu presente no poema. Outro 

caminho percorrido por esse poeta é a construção de textos tendo como máscaras elementos 

pouco convencionais, como o rio, por exemplo. Há, ainda, e em maior número, a 

representação do outro. Nesse sentido, o poema se volta para o mundo exterior, contudo, 

mesmo nessa aparente impessoalidade é possível perceber a presença de um eu, 

marcadamente voltado às questões sociais e à artesania do texto, que elege ora Pernambuco, 

ora o sertão e ora a Espanha como espaços geográficos de sua poética e que encontra no 

sertanejo nordestino e no rio Capibaribe traços comuns. Todos esses elementos se constituem 

em indícios de autoria. Ao escolher como objeto de observação o outro e não a si mesmo, é 
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possível perceber traços de uma subjetividade em vias de dessubjetivação. Em outras 

palavras, a supressão da subjetividade postula o primado intertextual da alteridade, fazendo 

com que o eu ceda lugar a um ele falante.   

Em Morte e vida severina (1956) e Festa na casa-grande (1961), por exemplo, 

constata-se a presença do sertanejo nordestino, que em última instância representa o homem 

universal, dado os conflitos que enfrenta e os traços que o ligam a uma coletividade. Os dois 

poemas pertencem ao período de maturidade técnica e artística de João Cabral (1956-1966). 

Neles evidenciam-se a função social da literatura bem como a figuração de um tipo heroico 

que emerge da marginalidade. Todavia, esse herói não está localizado nos centros urbanos; 

seu lugar é o sertão, a caatinga, a zona da mata, enfim, o campo. Apesar desse elemento 

diferenciador, essas personagens apresentam vestígios de heroísmo. Tanto o Severino 

retirante quanto o cassaco de engenho representam uma coletividade, estão à margem da 

sociedade e desempenham um papel mítico – razões suficientes para classificá-los como tipos 

heroicos. Outro fator que corrobora essa hipótese é o fato de que a poesia moderna é 

conhecida pela quebra de tradições, tanto aquela implantada na época clássica, quanto a que 

surge sob o signo da modernidade. Desta forma, se para Baudelaire os heróis da modernidade 

eram os operários, os flâneurs, os conspiradores, os poetas – personagens típicos do século 

XIX, que viviam nas cidades e presenciavam as suas transformações – nada impede que, na 

contemporaneidade, esse leque seja ampliado, abarcando personagens que transitam não só no 

espaço urbano como também no rural, uma vez que o advento da modernidade também pode 

ser constatado no campo, basta nos lembrarmos da observação feita por Severino quando 

chega à Zona da Mata, lugar onde antes funcionava o engenho que foi engolido pela usina: 

 

Mas não avisto ninguém, 

Só folhas de cana fina; 

Somente ali à distância 

Aquele bueiro de usina; 

Somente naquela várzea  

Um bangüê velho em ruína  

(MELO NETO, 2007, p. 159). 
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Fica nítido que a modernidade não se restringe ao espaço urbano, ela alargou suas 

fronteiras, alcançando todos os extremos. Severino, na condição de sujeito em trânsito 
145

, 

constata essas transformações e reflete sobre as suas consequências. Na comparação entre a 

Zona da Mata e a Caatinga sobressai a qualidade de vida dos residentes privilegiados que 

poucas razões têm para visitar o cemitério. Outro fato constatado por Severino é a quantidade 

de tempo que esse trabalhador dedica ao canavial e até mesmo a quantidade de trabalhadores 

nesse espaço. A modernização dos engenhos não somente mudou o tempo dedicado ao cultivo 

e à colheita da cana como também reduziu a quantidade de trabalhadores no eito e ainda 

mexeu nas relações entre o trabalhador e o resultado daquilo que produz. A consequência 

desse fenômeno é o inchaço das cidades, o desemprego, a miséria e a alienação do homem. 

Marshall Berman (1986, p. 139), ao afirmar que os homens modernos são heroicos, 

adverte que esse heroísmo se pauta em bases totalmente diferentes das tradicionais, uma vez 

que a modernidade é marcada pela mudança constante: ―[...] a vida moderna do ano que vem 

parecerá e será diferente da deste ano; todavia, ambas farão parte da mesma era moderna. O 

fato de que você não pode pisar duas vezes na mesma modernidade tornará a vida moderna 

especialmente indefinível, difícil de apreender.‖ Assim, resguardadas as diferenças entre os 

tipos heroicos, o que os ligará a essa identidade será a situação de conflito da qual eles 

emergem. 

Também é válido afirmar que esse heroísmo se configura a partir de outros 

paradigmas. Já não se canta o herói à moda de Homero ou Sófocles. Para Charles Baudelaire 

há heroísmo no enfrentamento da vida mundana. Theodore de Banville (1958, apud 

BERMAN, 1986) afirma que Baudelaire aceitou o homem moderno com todos os seus 

defeitos, conferindo beleza ao mundano, ao cotidiano, ao mesmo tempo que desvelava a alma 

humana em sua plenitude, com seu desespero, misérias e ansiedade intrínsecas. Desta forma, 

o poeta de As Flores do mal (1857) fez epopeias ao avesso, uma vez que extraiu da vida sua 

qualidade épica, fazendo grande o ser amontoado nos subterrâneos da cidade em 

transformação, da mesma maneira que reconheceu o heroísmo no político, no homem de 

negócios e até nos patifes respeitáveis. O que eles têm em comum? O fato de que todos são 
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 Conforme Stuart Hall (2011), o sujeito moderno vivencia a ilusão de uma identidade reunida e unificada. 

Contudo, o processo de formação da identidade é contínuo, ininterrupto e oscilante, dependendo das relações que 

o sujeito estabelece. Ele está em constante mudança, porque transita em diferentes espaços e culturas e nesse 

trânsito tanto muda o outro quanto a si mesmo. 
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apenas homens, têm fraquezas, mediocridades, podem ser mesquinhos e, de formas diferentes, 

lutam pela sobrevivência. Enfim, não são semidivinos, não tem a bênção dos deuses; estão 

lançados à própria sorte. 

Diante disso vale a pena pensar em quem são os heróis que povoam a literatura do 

século XX. Para Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, o herói de suas 

narrativas é o sertanejo, o homem que vive em condições desiguais e que enfrenta a vida 

buscando o melhor que ela pode oferecer. Como todo ser humano ele tem defeito e algumas 

qualidades. Na poesia moderna, o herói pode ser tanto o ―carregador de feira livre‖, cantado 

por Manuel Bandeira, quanto a ―lavadeira do Rio Vermelho‖, personagem muito presente na 

poética de Cora Coralina. Em João Cabral, o heroísmo reflete-se na figura do sertanejo 

nordestino que independente da profissão que ocupa – seja coveiro, rezador, operário de 

fábricas, cassaco de engenho ou de usina, pescador nos mangues – será sempre o sujeito 

marginalizado, destituído de bens e do poder de fala.  

Nesse artigo, pretendemos confrontar o perfil do herói que se ergue em dois poemas 

de João Cabral: Morte e vida severina, obra responsável pela popularização do autor, e Festa 

na casa-grande (In: Dois parlamentos). Além de destacar os pontos convergentes e 

divergentes entre eles, é nosso propósito identificar as vozes que anunciam esses heróis, bem 

como o lugar de fala, ou a ausência desse lugar, fato verificado em Festa na casa-grande, já 

que o enunciador é o deputado e os seus pares, isto é, o filho da casa-grande. Implicitamente, 

pelo lugar que as personagens ocupam – o deputado está para a casa-grande, assim como o 

cassaco de engenho está para a senzala – é possível inferir que a realidade pintada é parcial, 

uma vez que apenas um lado tem o poder de voz e esse ocupa uma posição de superioridade 

frente ao outro. Esse lado representa o patrão, aquele que manda e que foi educado para 

enxergar os subalternos como seres inferiores, daí o caráter negativo que envolve esse perfil.  

Festa na casa-grande é formado por 20 estrofes numeradas e organizadas 

metodicamente conforme o assunto desenvolvido, o que significa dizer que as estrofes foram 

colocadas acompanhando o tema e não a ordem numérica. Esse recurso possibilita a leitura de 

dois modos: considera-se a ordem crescente dos números ou a ordem em que as estrofes se 

apresentam. Tanto um modo quanto o outro culminam no mesmo sentido, indicando a 

inexistência de saídas para a situação na qual o cassaco se encontra.  
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Na primeira estrofe tem-se a apresentação da condição de explorado da qual o cassaco 

de engenho é vítima e essa condição é superior aos diferentes postos de trabalho e às 

particularidades individuais, aliás, elas inexistem. Outro detalhe é que a condição de cassaco o 

torna parte de uma geração alienada, onde o individual é suprimido; ele está preso a uma 

armadura sem possibilidade de resgate. 

As estrofes seis, onze e dezesseis destacam que a condição de cassaco torna esses 

indivíduos iguais, independente da faixa etária e do gênero. Assim, seu destino é traçado 

desde o berço, sendo marcado pela negação e pela privação de tudo, até da própria vida que 

nele tem o pavio mais curto, não havendo possibilidade de fuga. Nesse sentido, o cassaco de 

engenho se aproxima do Severino retirante, que também está mergulhado no anonimato e na 

impossibilidade de fugir ao seu destino. A diferença é que Severino tem consciência dessa 

condição e busca uma forma para alterá-la, mesmo sabendo que as condições de que dispõe 

são mínimas. Outro detalhe que afasta o Severino do cassaco é o fato de que sua identidade é 

construída em contraponto com o outro. Há, nele, o desejo de traçar uma particularidade que o 

distancie dos demais e depois de muito esforço percebe que a diferença está no poder de 

contar a sua história e de mover-se: 

 

Mas, para que me conheçam  

melhor Vossas senhorias 

melhor possam seguir  

a história de minha vida,  

passo a ser o Severino  

que em vossa presença emigra. 

(MELO NETO, 2007, p. 148). 

 

Desta forma, é na condição de emigrante que Severino se distancia de seus pares. 

Contudo, esse distanciamento não é marcado pela solidão. Durante todo o percurso ele se 

depara com vários severinos que também contam um pouco de sua história, e ao falarem de si 

terminam por traçar um painel amplo das condições severinas. Nesse sentido, ergue-se outra 

diferença entre esses tipos heroicos. Enquanto Festa na casa-grande apresenta vozes em 

perfeita sintonia, como se, na verdade, fossem uma só, Morte e vida severina é marcado por 

vários tons: ora é Severino que assume o fio da narrativa, ora são os coveiros ou ainda a 

rezadeira, os irmãos das almas e tantos outros que dialogam com Severino ou entre si. Assim, 

essa história de vida assume um caráter mais verossímil, porque abarca por meio de uma 



 

 
 

 819 

visão holística os acontecimentos de uma coletividade. Além disso, em Morte e vida severina 

há um equilíbrio entre Eros e Tânatos, diferente do que ocorre em Festa na casa-grande, onde 

o pêndulo não oscila, a sombra da morte está impressa desde o primeiro verso, sendo ela o 

único tom predominante na vida do cassaco. É claro que Severino, ao longo da jornada, 

depara-se com a morte, que parece ser uma de suas companheiras mais constantes, contudo, 

suas escolhas pautam-se na pulsão de vida. 

Pode se entender Festa na casa-grande como o resultado de um inquérito no qual se 

apura um crime praticado por alguém. Nesse caso, o crime é ter nascido em uma família de 

cassacos. O detalhe é que esse julgamento desconsidera por completo a voz do réu, que em 

nenhum momento aparece na condição de depoente. Tudo o que sabemos é dito por alguém 

que está fora do universo do cassaco, alguém que não conhece seus verdadeiros sentimentos e 

que provavelmente nunca travou diálogo com ele. Todavia, é visível o esforço por parte dos 

portadores dessas vozes externas em convencer o leitor de que a análise feita corresponde à 

realidade, e a insistência é tão grande que naturalmente o leitor tende a desconfiar. À ideia de 

que o cassaco é um livro aberto sobrepõe-se a certeza de que a leitura é feita de uma luneta só. 

Nas estrofes dois, sete, doze e dezessete, prevê-se uma aproximação, assinaladas pelo par 

antitético longe/perto, entretanto esse olhar em nenhum momento desnuda o interior, sendo 

fruto das impressões de quem vê. Assim, as vozes nos informam que o cassaco somente de 

longe é visto como gente, como ser humano, olhado de perto a condição de cassaco sobrepõe-

se à condição de homem. Ser explorado, menosprezado, sangue ralo, considerado um trapo, 

sem brilho, sem ânimo, sem vida. Essa condição de cassaco está acima de qualquer etnia. 

Tanto o branco quanto o negro pobres são, na condição de cassacos, tomados pela desistência 

da vida.  

O que salta aos olhos nessa avaliação é a facilidade em se emitir um juízo a respeito 

do outro. Tudo o que é negativo está associado à condição de cassaco. Até mesmo uma 

particularidade, que em outro contexto seria sinal de singularidade, aqui é utilizada para 

marcar a distância entre o cassaco e os demais trabalhadores: 

 

              17 

___O casaco de engenho  

De longe é branco ou negro: 

___ De perto é que se vê 

que é amarelo mesmo. 
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___ O cassaco de engenho 

é amarelo sempre: 

___Mas do amarelo inchado 

que é verde levemente. 

___Desse verde amarelo 

Em que o azul não entra 

E que não fosse nele 

Se diria doença 

___Um verde especial, 

Espécie auriverde, 

Só dele, branco, ou negro, 

De receita só dele  

(MELO NETO, 2007, p. 258). 

 

Os vários tons utilizados para se referir ao universo do cassaco terminam por 

fecharem-se em um só. O verde amarelo contamina o ambiente e vence o azul, isto é, a pulsão 

de vida, e traduz o cansaço, o desânimo, a desesperança, o pessimismo. Nesse contexto, é 

impossível pensar em qualquer saída plausível. A prisão na qual o cassaco se encontra é 

construída de dentro para fora, por isso não pode ser rompida. As estrofes seguintes, 

organizadas em pares, reforçam essa ideia de aprisionamento total. Dormindo ou não 

dormindo, trabalhando ou não sua condição é a mesma. Isto é, não há alternativa. Se age ou 

permanece imóvel, o pesadelo vai se repetir. Está mergulhado num poço sem fundo, tendo a 

letargia como companheira inseparável. Nas estrofes quatro, nove, quatorze e dezenove, o 

vocábulo amarelo oscila entre advérbio e adjetivo. Ainda que represente classes gramaticais 

diferentes, o resultado é o mesmo. Logo, a variação morfossintática não se traduz em 

mudança, ao contrário, é um elemento utilizado para reforçar a constância, a inflexibilidade 

dessa condição. 

Nas últimas estrofes – cinco, dez, quinze e vinte –, percebemos o inventário da morte 

do cassaco. E esse relato é feito de forma gradativa, dando a impressão de que a morte chega 

aos poucos, disfarçada de doença, no entanto, ao longo da estrofe cinco, fica claro que a morte 

do cassaco sempre esteve presente. Considerando a numeração, constata-se que a morte é o 

fenômeno de primeira ordem, entretanto, seu anúncio só ocorre nas últimas estrofes dispostas. 

E essa estratégia poderia passar a impressão de que o cassaco vive primeiro para depois 

morrer. Todavia, isso é uma grande ilusão. Ao considerarmos o poema, na íntegra, 

percebemos a travessia do cassaco como um acontecimento em tudo diferente. Até depois da 

morte ele se distancia dos outros homens, uma vez que ele se transforma em gás e não em pó. 
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Isto é, ele desaparece, sem deixar qualquer vestígio. Sua existência é marcada pelo anonimato 

e sua morte assinala a não-existência no futuro, já que não deixou marcas. Essa estratégia 

reforça o processo de reificação ao qual o cassaco é conduzido, assim também como enfatiza 

o único tom possível do poema. Nesse sentido, o texto se distancia mais uma vez de Morte e 

vida severina, onde a presença da morte, apesar de constante, não é o fator determinante da 

vida de Severino. Pode até ser que em alguns momentos ele se sinta abalado frente à 

insistência da morte, contudo, conforme informa João Alexandre Barbosa (1968), a medida do 

homem no auto cabralino não é a morte, mas a vida. E essa é uma das lições que Severino 

aprende. Na condição de sujeito em trânsito, Severino descobre que a morte o acompanhara 

desde sua saída: 

            [...] 

E chegando, aprendo que, 

Nessa viagem que eu fazia, 

Sem saber desde o Sertão, 

Meu próprio enterro eu seguia  

(MELO NETO, 2007, p. 168). 

 

Aliás, essa não é a única lição que Severino aprende. Ao longo da jornada, em contato 

com o Outro, vai assimilando a essência da vida severina. Quando se depara com a fala dos 

coveiros, é que percebe que driblar sua condição é impossível. Independente do espaço que 

ocuparia, se no campo ou na cidade, a luta seria sem trégua. E a consciência dessa realidade o 

abala, o faz querer desistir da própria existência, mas antes de cometer o ato trágico, Severino 

encontra mais um professor e este lhe oferece a maior lição da vida, por intermédio da própria 

vida que lhe ―respondeu com sua presença viva‖. Desta forma, o aprendizado de Severino está 

concluído, ao menos por enquanto. De seus companheiros de jornada, os severinos, aprende 

que o mundo é dividido em duas partes desiguais e que apesar da maioria pertencer à classe 

menos abastada, por fazerem parte do sistema capitalista não são eles que decidem os 

caminhos. Enfrentá-los é preciso, para se defender um pedaço de terra, a família e aquilo que 

é certo. Contudo, a morte é apresentada como a recompensa não desejada. Apesar disso, não 

há o sentimento de desistência total. Se, no momento, são massacrados, porque não têm 

consciência da luta de classes, pode ser que no futuro isso se altere. Independente dessa 

certeza, cada um vai lutar pela manutenção da vida. A morte de um é vista como descanso 

para aquele que partiu, mas encurtá-la com as próprias mãos não é o caminho para quem está 
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vivo. Severino também aprende quais profissões são rentáveis – a de encomendador de almas 

e a de coveiro. Mas essa lição ele não deseja incorporar e por isso continua a viagem. É 

interessante destacar o papel que Severino desempenha na condição de sujeito aprendiz. Além 

do respeito ao pensamento do outro e à sua forma de enxergar o mundo, ele também se 

permite refletir, para só então escolher. Daí a riqueza de seu aprendizado e a importância que 

a viagem assume no seu histórico de vida. Sem ela ele morreria sem conhecer a sua 

verdadeira essência. E, ao completá-la, tornou-se mais humanizado. Evoluiu mais um degrau.  

Em Festa na casa-grande, não se pode falar de aprendizagem, pois não há ninguém na 

condição de professor e nem mesmo ao cassaco é permitido aprender. Seu destino está traçado 

antes de nascer, e a ele não é dada nenhuma chance para fugir ao script que recebeu. Isso 

ocorre porque ele é visto como uma mercadoria, um objeto e não um ser humano. Ele está 

totalmente imerso nas relações de trabalho, pautadas no capitalismo moderno e não na 

produção orgânica, e para aquele sistema o que conta é a força de trabalho e não o 

trabalhador, logo, a objetivação desta torna-se uma necessidade e a consequência natural é a 

anulação da personalidade do sujeito, o que inviabiliza qualquer reação contrária aos desejos 

da lucratividade. Conforme George Lukács (2003), o capitalismo moderno separou o produtor 

de seus meios de produção, dissolvendo as unidades originais de produção com o propósito de 

substituir as relações entre o homem e o trabalho, nas quais eram mais transparentes as 

relações humanas, por relações racionalmente reificadas. Nesse sentido, o poema deixa em 

evidência a impossibilidade da restituição das relações humanas plenas, já que o trabalhador 

não consegue se enxergar naquilo que produz. É bom lembrar que se as vozes viessem dos 

dois lados o julgamento seria mais equilibrado e talvez os moradores da casa-grande é que 

assumiriam o papel de sujeitos aprendizes. Como o poema não se abre para essa perspectiva é 

possível deduzir que essa insistência em anular qualquer presença do cassaco representa a 

dificuldade dos moradores da casa-grande em reconhecer o outro como ser humano. Para 

Lukács (2003, p. 205): 

 

[...] seu trabalho fragmentado e mecânico, ou seja, a objetivação de sua força 

de trabalho em relação ao conjunto de sua personalidade – que já era 

realizada pela venda dessa força de trabalho como mercadoria –, é 

transformado em realidade cotidiana durável e intransponível, de modo que, 

também nesse caso, a personalidade torna-se o espectador impotente de tudo 
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o que ocorre com sua própria existência, parcela isolada e integrada a um 

sistema estranho.  

 

Logo, a distância entre a casa-grande e a senzala é marcada pelas relações de trabalho. 

Em outras palavras, o trabalho mecanizado distanciou não somente os homens entre si como 

também os trabalhadores de si mesmos, tornando-os ―átomos isolados e abstratos‖ 

(LUKÁCS, 2003, p. 206). E isso ocorre porque o parâmetro utilizado é o sistema capitalista. 

Ao focar todos os esforços na destruição da imagem do outro, o ser que fala passa a ser mais 

que um simples morador da casa-grande, metaforizando, assim, o próprio sistema capitalista 

que transforma tudo ao seu redor: 

 

                 20 

__O cassaco de engenho 

Defunto e já no chão: 

__Para rápido acabá-lo 

Tudo faz mutirão. 

__O massapê, piçarra 

E a Mata faz Sertão.  

__E o sol, para ajudar, 

Se é inverno faz verão. 

__Para roer os ossos  

Os vermes viram cão: 

__E outra vez vermes, vendo 

O giz que os ossos são. 

__E o vento canavial 

Dá também sua demão: 

__Varre-lhe os gases da alma, 

Levando-a (lavando), são 

 (MELO NETO, 2007, p. 263-264). 

 

Na sociedade capitalista o trabalhador vale enquanto pode vender sua força de 

trabalho. A partir do momento em que se torna ―bagaço de cana‖ perde totalmente a pouca 

importância que tinha. Para fazer desaparecer rapidamente qualquer vestígio de sua 

existência, vários agentes entram em cena – terra mata, sol, vermes e o vento. O que esses 

elementos têm em comum? Todos são elementos naturais, pertencentes a todos, ou seja, são 

bens inalienáveis que, no poema, parecem estar a serviço de alguém. Desta forma, enfatiza-se 

o poder do patrão que transforma tudo e todos em sua propriedade. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta um breve relato das perspectivas da educação a 

distância na Universidade de Brasília (UnB) e as mudanças que têm afetado de forma positiva 

o trabalho dos professores e o aprendizado dos alunos. Diante deste novo cenário que a 

educação nos apresenta, situamos o trabalho com leitura e produção de textos com alunos 

universitários em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) em uma nova modalidade de 

ensino que se descortina na Universidade de Brasília. Também discutimos o papel e a postura 

do tutor na EaD e sua  importância neste processo. Pretendemos mostrar que na relação tutor a 

distância/aluno, no diálogo com o material e na motivação e autodisciplina podem estar as 

respostas para o êxito nos estudos através da Educação a Distância. No sentido de melhorar a 

compreensão desse estudo, é feita uma descrição do Projeto Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TICS) do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP) 

da Universidade de Brasília e do trabalho realizado com as disciplinas de textos. 

Apresentamos como se dá o trabalho em cada uma das disciplinas de textos, além de uma 

explicação acerca dos processos de correção dos textos produzidos pelos alunos no qual se 

sobressai a correção interativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Texto; leitura; educação a distância. 

 

Introdução 

O objetivo desta pesquisa foi investigar como de dá o processo de  aprendizagem dos 

alunos participantes do Projeto TICs nas disciplinas de texto ofertadas pelo Departamento de 

Linguística, Português e Línguas Clássicas. Este estudo surgiu de uma curiosidade em 

analisar o tema na perspectiva de um tutor a distância.  E assim, foram formuladas algumas 

questões norteadoras: como se dá a elaboração de textos pelos alunos participantes do Projeto 

TICs? Como é a relação entre alunos e tutores nas disciplinas de textos? Qual a avaliação dos 

alunos em relação ao trabalho realizado nas disciplinas de texto do Projeto TICs? Houve 

melhoria no aprendizado dos alunos em relação à elaboração de textos na modalidade 

sustentada pelo Projeto?   

 A investigação científica deste trabalho se deu por meio de pesquisa bibliográfica, 

análise documental do Projeto TICs e também por meio de análise dos dados gerados nos 
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questionários aplicados ao grupo de alunos atendidos ao final das disciplinas. Esta é uma 

pesquisa de tipo qualitativa e apresenta uma visão integradora do objeto de estudo. Os dados 

foram gerados a partir de um contato direto da tutora a distância das disciplinas com as turmas 

envolvidas durante três semestres consecutivos.  

  No contexto da realidade de sala de aula com uma demanda de atendimento muito 

grande, a tecnologia muito tem ajudado o professor. Este avanço traz benefícios consideráveis 

também para o aluno. Conforme Ribeiro (2005, p. 21), 

 

A serviço da educação, as novas tecnologias devem servir de mediação 

pedagógica a partir de um projeto educativo, num diálogo afetivo com a 

realidade. É preciso, pois, promover canais de comunicação, 

potencializando a capacidade de leitura e escrita do aluno, socializando 

sua produção, avaliando os usos. 

 

  Desse modo, temos observado diariamente que as tecnologias podem ser 

excelentes formas de fazer com que a educação avance cada vez mais em nosso país e, como 

consequência, proporcionar o exercício da cidadania, além de promover sucesso nos caminhos 

da educação. 

 A consolidação da educação a distância no bojo da Universidade de Brasília começou 

a ocorrer a partir do ano 2003 quando a instituição passou a oferecer cursos de licenciatura a 

distância por meio do  Projeto Pró-Licenciatura do Ministério da Educação. Os primeiros 

cursos de licenciatura ofertados nesta modalidade foram os de Biologia e Administração. 

  No final de 2005, a UnB participou de editais lançados pelo MEC para a seleção de 

propostas de oferecimento de cursos de graduação na modalidade a distância. Um destes 

editais era voltado para o Programa Universidade Aberta do Brasil. Foram aprovados os 

cursos de graduação em nível de Licenciatura para  Artes Visuais, Música, Teatro, 

Letras/Português, Pedagogia,  Educação Física. 

 No ano de 2006, já implantado o Programa UAB na Universidade de Brasília, foi 

iniciada a oferta do curso de Administração pela Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade, Ciência da Informação e Documentação (FACE). Esse Projeto denominado 

Piloto, surgiu a partir de um convênio com o Banco do Brasil.  A primeira turma  do curso de 

Administração a Distância promovida pela UnB formou em abril deste ano de 2011. 

       Segundo a página institucional da UAB,   
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Em 2008, tem início a primeira turma do curso de Especialização em 

Educação Continuada e a Distância, que conta com 107 alunos 

matriculados. No final do ano de 2008, abre-se novo vestibular para os 

cursos de graduação a distância do Programa UAB/UnB, desta vez com o 

acréscimo de dois novos cursos: Licenciatura em Biologia e em 

Geografia. Os candidatos selecionados iniciaram suas aulas no 1º 

semestre de 2009. No 2º semestre de 2009, abrem-se novas oportunidades 

na área de pós- graduação lato sensu. São os cursos de Especialização em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar e Especialização 

em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Cidadania. Juntos os 

dois cursos somam 850 vagas, ofertadas em 11 Polos ( Carinhanha – BA, 

Ceilândia - DF, Santa Maria - DF, Águas Lindas - GO, Alexânia - GO, 

Anápolis - GO, Formosa - GO, Alto Paraíso - GO, Vitória - ES, Ipatinga - 

MG e Itapetininga - MG). Os cursos de especialização são realizados em 

parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação (FE) e o Núcleo da Universidade Aberta do Brasil da 

Universidade de Brasília – UAB/UnB. 

 

 Hoje a parceria entre a UAB/UnB conta com o funcionamento de oito cursos de 

licenciatura, a saber, Artes Visuais, Biologia, Educação Física, Geografia, Letras, Música, 

Pedagogia e Teatro. A plataforma Moodle é utilizada como complementação das disciplinas 

ministradas de forma presencial.  

Quanto ao uso das TICs no ensino presencial, no ano de 2005 o governo federal na 

tentativa de promover a inclusão e a ampliação do acesso às tecnologias da informação e 

comunicação por meio do uso de softwares livres. Diante deste novo cenário, a UnB passa a 

utilizar a plataforma Moodle como seu ambiente virtual de aprendizagem, dando início a 

novas experiências educativas e, desse modo, algumas disciplinas passam a ser ofertadas a 

distância, de forma parcial, para alunos de cursos presenciais.  

  Por meio do Projeto TICs, os alunos podem cursar até 20% de uma disciplina por meio 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Aprender. Muitos professores utilizam os AVAs 

como complemento das disciplinas ministradas na forma presencial.  

  

O projeto TICs/UnB e as disciplinas de texto 

Na Universidade de Brasília, há diversas disciplinas denominadas disciplinas de texto 

haja vista que o trabalho constitui na produção de textos escritos sejam aqueles mais criativos 

como os produzidos nas aulas de Oficina de Produção de Textos, ou aqueles que precisam se 

ater a certas regras como os produzidos nas aulas de Redação Oficial ou ainda aqueles 
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bastante voltados para a produção de gêneros textuais acadêmicos nas disciplinas Leitura e 

Produção de Textos e Português Instrumental. Estas disciplinas também são conhecidas como 

disciplinas de serviço, uma vez que atendem a demanda de vários cursos de graduação da 

UnB.  

Nas disciplinas de textos na universidade, todo o trabalho se inicia na sala de aula sob 

a supervisão do professor da disciplina, que orienta os alunos teoricamente e, também, na 

realização das atividades de prática de produção de textos. Os textos produzidos em sala são 

entregues para um revisor (alunos que estão concluindo o curso de bacharelado em Letras ou 

bolsistas Reuni), que passam a fazer as correções das produções por meio de uma legenda e 

da prática de bilhetes orientadores. 

  Quando os textos estão corrigidos, são devolvidos para o professor, que os repassa 

para que os alunos façam a reescrita, se houver necessidade. O trabalho de reescrita é 

realizado no ambiente de sala de aula. Após a conclusão da reescrita do aluno, o texto é 

encaminhado novamente para o revisor, que compara os dois textos e observa o 

desenvolvimento da segunda versão. Se a aluno atendeu as orientações do revisor, o texto é 

devolvido para o aluno. Caso contrário, o aluno é encaminhado para a sala de laboratório de 

textos para receber atendimento mais específico pelo revisor de seu texto. 

  Paralelamente a isso, o aluno conta com um tutor a distância, que tem o papel de guiar 

o aluno no caminho para seu aprendizado de escrita e de desenvolvimento de habilidades de 

leitura. Esse encontro entre o aluno e o tutor a distância se dá no ambiente virtual do Moodle.  

Nesse ambiente, semanalmente os alunos ampliam os conhecimentos estudados em 

sala de aula por meio de participação em fóruns de discussão, momento em que os alunos 

interagem com seus colegas de disciplina no sentido de ampliar seus horizontes acerca do que 

foi estudado e também se permitem perceber aspectos ainda não reconhecidos.  

Nesse contexto, o papel do tutor é muito importante, pois é ele quem orientará os 

alunos na discussão estabelecida, instigará a participação daqueles que não participaram ainda 

da discussão, apontará aspectos ainda não abordados e, além do mais, incentivará seus alunos 

a prosseguir nos estudos de forma segura.   

Como esta pesquisa tem como base empírica o Projeto TICs é importante que se revele 

algumas informações sobre ele. O Projeto TICs tem como proposta incorporar o uso de 
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tecnologias de informação e comunicação às disciplinas de texto ofertadas pelo Departamento 

de Linguística, Português e Línguas Clássicas/Instituto de Letras. 

 O Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas do Instituto de Letras 

(LIP/IL) é responsável por ofertar as disciplinas de texto. Estas disciplinas são ofertadas 

semestralmente para diversos cursos de graduação da UnB, somando uma demanda de 

atendimento para cerca de 800 alunos/as. As disciplinas de texto estão voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, principalmente de textos acadêmicos, 

entre eles o resumo, a resenha, textos argumentativos, além de técnicas de sublinha e 

construção de esquemas. 

  O projeto TICs objetiva recuperar uma defasagem da área de texto na UnB que, por 

diversos fatores, não tem conseguido concretizar de forma satisfatória sua missão de tornar os 

alunos sujeitos proficientes na produção de textos escritos. Neste projeto procura-se integrar 

tecnologias de informação e comunicação às práticas de ensino-aprendizagem, de forma a 

tornar o ensino de produção de texto mais efetivo.  

 Contando com o suporte do uso das tecnologias de informação e comunicação. Nas 

disciplinas de texto, os alunos podem fazer até 20% dos créditos práticos das disciplinas com 

o uso das TICs pela plataforma Moodle. As aulas são divididas em duas etapas. Por meio de 

aulas teóricas presenciais (realizadas pelos professores coordenadores e participantes no 

ambiente da sala de aula) e pela produção e reescritura de textos por meio das TICs (esta 

etapa é coordenada pelos professores coordenadores e participantes, e executadas pelos 

revisores e bolsistas Reuni).  

Como já dito anteriormente, os alunos também contam com a ajuda de um tutor a 

distância no reforço de seu aprendizado. A distribuição dos alunos para cada professor 

participante do projeto equivale assumir cerca de 130 a 150 alunos a cada semestre e, desse 

modo, conta-se com a atuação de três tutores a distância para cada professor. Esses tutores 

auxiliam o trabalho com o uso das TICs, sendo que cada tutor atua com cerca de 40 a 50 

alunos.  

 Esse cálculo foi estabelecido com base no caráter prático da disciplina no que tange à 

produção e reescrita de textos, uma vez que o aluno deve produzir, em média, um texto por 

semana, o que gera um grande montante de material para ser lido e avaliado pelo professor 
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participante, daí a necessidade da atuação dos revisores de texto e, também, dos tutores a 

distância, que auxiliam nesse trabalho por meio das ferramentas disponíveis pelas TICs. 

  A educação a distância consiste numa prática que permite um equilíbrio entre as 

necessidades e habilidades individuais e as do grupo - de forma presencial e virtual. Desse 

modo, é possível trocar experiências, esclarecer dúvidas e inferir resultados. As práticas 

educativas, cada vez mais, têm combinados cursos presenciais com virtuais. Em alguns 

cursos, uma parte deles é realizada de forma virtual, de forma presencial ou virtual-presencial, 

ou seja, é permitido ao aluno ver e ouvir o seu tutor, pois serão intercalados períodos de 

pesquisa individual com outros de pesquisa e comunicação conjunta. Alguns cursos podem 

ser feitos apenas com a orientação virtual de um tutor, e em outros, é importante compartilhar 

vivências, experiências e ideias.  

 Nesse sentido, percebemos que quando a educação a distância deixa de ser educação 

distante, o ensino passa a ser significativo para o aluno. A EAD (Educação a Distância) 

caminha em meio a significativos avanços científicos e tecnológicos. No sistema educacional 

é importante que se possibilite o acesso ao direito constitucional de liberdade e cidadania. 

Contudo, há uma inversão de valores, sobretudo, os veiculados pela mídia, a qual 

supervaloriza o ter em detrimento do ser. Valores que refletem nos objetivos dos alunos e faz 

com que muitos não possuam um projeto para sua vida e para seu futuro.  

 A EAD pode ser um instrumento de valiosas mudanças nas relações humanas, de 

modo a favorecer a autoestima dos alunos sob a responsabilidade de seus tutores. A 

linguagem entre eles pode ser afetiva sem deixar de ser objetiva e sem perder a característica 

da cientificidade peculiar que os conteúdos requerem. Uma linguagem que aproxima, dialoga, 

interage nos fóruns, nos materiais didáticos, nas correções. 

 Nesse contexto, o trabalho com a construção de textos em um ambiente virtual de 

aprendizagem assume um significativo papel, uma vez que, segundo Bortoni & Caxangá 

(2008, p.6): 

 

Nas sociedades tecnológicas, portanto, o domínio da leitura e da escrita 

adquire status privilegiado, uma vez que possibilita plena participação 

social, pois é por meio da leitura (no seu sentido mais amplo) que o 

homem tem acesso à informação, defende seus pontos de vista e partilha 

dos bens culturais que esse tipo de sociedade considera como legítimos, 

podendo exercer, assim sua cidadania.  



 

 
 

 831 

 

 Partindo dessa reflexão, podemos dizer que a base para o desenvolvimento da 

competência da produção textual está no modo como acontece a situação de produção de um 

texto, assim como se dá a intermediação entre os atores envolvidos em todo o processo, ou 

seja, professor/tutor, alunos e outros, e também, no modo como ressalta a importância que a 

leitura e a escrita possuem em sua vida seja na escola, no trabalho e na sociedade em geral. 

  

O trabalho nas disciplinas de textos na universidade 

Disciplina Oficina de Produção de Textos (OLP) 

Oficina de Produção de Textos é uma disciplina que consiste em desenvolver 

atividades práticas de interpretação, escrita e reescrita de textos, de forma lúdica, criativa e 

interativa. Esse método permite a compreensão global sobre o assunto, partindo de uma 

sugestão temática que leva o aluno a produzir textos com criatividade e autoria ancorados no 

apoio crítico do professor, que passa a ser um leitor atento dos textos produzidos em classe e 

extraclasse. Os textos produzidos são organizados em forma de um livro. O resultado dessa 

produção decorrente do trabalho realizado ao longo de todo o semestre  é socializado em uma 

exposição.   

 Neste contexto, pretende-se criar situações para que o aluno se sinta motivado a 

escrever comportando-se como autor e não apenas como compilador de textos. As avaliações 

são processuais e contínuas como forma de privilegiar a construção gradativa do 

conhecimento. Assim, os alunos são avaliados ao longo de todas as aulas, a partir da produção 

individual, ou coletiva de seus textos nos. Essas atividades são pontuadas com o valor de 50% 

e registradas em uma ficha de avaliação, os outros 50% se pela atribuídos do trabalho final 

que se constitui na editoração e apresentação de um livro organizado com os textos 

produzidos ao longo do semestre. Não há exigência de formatos.  

 

Disciplina Redação Oficial (RO) 

Redação Oficial é uma que consiste em desenvolver atividades práticas de escrita  de 

textos técnicos e documentos oficiais com coesão e coerência, clareza, com vocabulário 

adequado, de forma correta e concisa, utilizando os padrões de composição que a 

circunstância e a natureza do documento exigem. 
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 Nesta disciplina os alunos utilizaram uma apostila como um dos materiais didáticos 

disponíveis. Esse recurso foi elaborado por professoras do Departamento de Linguística, 

Português e Línguas Clássicas e foi dividido em três módulos. O primeiro trata de reflexões 

sobre leitura e escrita de textos técnicos, linguagem dos atos administrativos e comunicações 

oficiais e características da redação oficial. O segundo e o terceiro apresentam documentos 

técnicos como, por exemplo, carta, aviso, memorando, requerimento, declaração, atestado e 

outros, além de exercícios sobre o novo acordo ortográfico.  

 O trabalho de um tutor a distância nesta disciplina é um pouco mais trabalhoso do que 

na disciplina de Oficinas de Produção de Texto, pois é necessário corrigir questões 

relacionadas à estrutura dos textos, ao uso de linguagem própria dos documentos oficiais, 

além de acurada correção gramatical. O trabalho é sempre de escrita e reescrita.  

A correção se dá com a utilização dos bilhetes orientadores, não apontando apenas os 

erros dos alunos, pois segundo Ruiz (2010, p. 47), bilhetes orientadores corresponde 

 

a uma correção textual-interativa de comentários mais longos do que os que 

se fazem na margem, razão pela qual são geralmente escritos em sequência 

ao texto do aluno (...). Esses bilhetes, em geral, têm duas funções básicas: 

falar acerca da tarefa de revisão do aluno (ou, mais especificamente, sobre 

os problemas do texto), ou falar, metadiscursivamente, acerca da própria 

tarefa de correção do professor.   

 

 Cabe, neste momento, apontar os tipos de correções usuais que marcam o trabalho do 

professor com os textos produzidos pelos alunos. Em seu texto Ruiz (2010, p. 36) apresenta 

comentários acerca desses tipos de intervenção. A correção indicativa  

                                         
consiste em marcar junto as margens as palavras, as frases e os períodos 

inteiros que erros ou são pouco claros. Nas correções desse tipo, o professor 

frequentemente se limita à indicação do erro e altera muito pouco; há 

somente correções ocasionais, geralmente limitadas a erros localizados, 

como os ortográficos e lexicais.  

 

 Mais adiante, a autora define o que é uma correção corretiva (p. 40), que é o segundo 

tipo de intervenção na escrita do aluno: 

[...] consiste em corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e 

períodos inteiros. O professor realiza uma delicada operação que requer 

tempo e empenho, isto é, procura separar tudo o que no texto é aceitável e 

interpretar as intenções do aluno sobre trechos que exigem uma correção; 
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reescreve depois tais partes fornecendo um texto correto. Neste caso, o 

erro é eliminado pela solução que reflete a opinião do professor.   
 

Na correção dos trabalhos dos alunos, preferimos fazer uma correção, denominada por 

Ruiz como textual-interativa, uma vez que as retextualizações dela decorrentes mostram-se 

qualitativamente muito mais produtivas do que as que respondem unicamente a outros tipos 

de correção. 

 

Disciplinas Leitura e Produção de Textos (LPT)/Português Instrumental 1 (PORT 1) 

 As disciplinas LPT e Português Instrumental 1 apresentam características bem 

semelhantes em sua ementa, a principal diferença é que na primeira se dá ênfase na 

construção de textos dissertativo-argumentativos e na segunda, na produção de textos técnico-

científicos. Em ambas as disciplinas, o método utilizado para ministrar as aulas são a leitura, 

compreensão e estudo dirigido de textos selecionados na disciplina. Foram desenvolvidas 

atividades práticas de interpretação, escrita, reescrita de textos, de forma lúdica, criativa e 

interativa e também de textos acadêmicos como elaboração de resenhas, resumos, artigos 

científicos entre outros. Dessa forma, as aulas foram ministradas de modo a favorecer a 

compreensão global do assunto de forma a levar o aluno a planejar a escrita de seus textos 

ancorados em um apoio crítico do professor e do tutor, que se comportam como leitores 

atentos dos textos produzidos em classe ou na plataforma Moodle. As aulas ocorreram de 

forma prática, dialogada e expositiva, os alunos foram convidados a interagir com os colegas 

e professor/tutor de modo a criar um campo pedagógico favorável à dinâmica de aula. 

 As avaliações se deram de maneira processual e contínua, de forma a privilegiar a 

construção gradativa do conhecimento. Assim, os alunos foram avaliados ao longo de 

todas as aulas, a partir de sua produção individual (exercícios de produção textual e 

laboratórios de texto), ou coletiva de textos (seminários) dos gêneros estudados. 

Inicialmente foram abordadas questões relacionadas às leituras ativa, analítica e crítica de 

textos. Em uma segunda etapa foram trabalhados, de modo bastante prático, textos do 

gênero acadêmico como resumo, resenha, esquematização, técnicas de sublinha, 

paráfrases, projeto de pesquisa e artigo científico.  

 Uma das primeiras atividades que os alunos desenvolvem é a escrita de seu 

memorial de leitura. Partimos do texto de Paulo Freire (1981, p. 37) que trata da 
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importância do ato de ler e de como a leitura da ‗palavramundo‘ envolveu sua experiência 

existencial. Em suas palavras ele diz, ―retomo a infância distante, buscando a 

compreensão do meu ato de ler, em um mundo particular (...) absolutamente significativo. 

Neste esforço, a que vou me entregando, recrio e revivo, no texto em que escrevo, a 

experiência vivida‖.  A proposta de produção de texto era fazer uma análise de sua história 

como leitor do mundo e leitor da palavra.  Os alunos produziram o seu memorial de leitor 

e postaram no Moodle, a correção foi feita pelo tutor e enviada para os alunos. Assim eles 

fizeram a reescrita e mandaram para o tutor, que depois enviou um feedback.  

 

Considerações finais 

Inicialmente, chamo a atenção para as mudanças que foram acontecendo no bojo das 

disciplinas de serviço, mais especificamente, naquelas em que realizo minhas atividades como 

tutora a distância e professora. Inicialmente, as disciplinas Português Instrumental 1 e Leitura 

e Produção de Textos foram pensadas para contar com o trabalho de um professor, 

responsável pela condução dos trabalhos em sala de aula e de um tutor a distância, 

responsável pela condução das atividades no ambiente Moodle. Essa situação é bastante 

comum em várias disciplinas ministradas na Universidade de Brasília. Muitas vezes, a 

parceria é estabelecida entre o professor e o monitor da disciplina.  

Nas disciplinas de serviço vem acontecendo um movimento diferente, pois aliado ao 

trabalho do professor e do tutor a distância, contamos também com a participação dos alunos 

estagiários e dos bolsistas Reuni, que orientam os alunos no processo de reescrita de seus 

textos. 

Basicamente, temos observado que há na universidade três modalidades de ensino bem 

visíveis: o modelo inteiramente a distância, o modelo inteiramente presencial e o modelo 

híbrido em que o ensino se dá de forma presencial com suporte online. 

Hoje já é possível perceber que se descortina um quarto modelo, que é aquele 

desenvolvido nas disciplinas de serviço em que existe a parceria entre três sujeitos com 

tarefas bem determinadas: o professor, o tutor a distância e o estagiário e/ou bolsista 

(revisores dos textos produzidos pelos alunos). Tenho percebido que isso vem dado muito 

certo, pois o trabalho passa a ser muito bem administrado e não sobrecarrega nenhum dos 

sujeitos. Para o aluno tem trazido bons resultados, pois ele vê a melhoria na construção de 
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seus textos. Os alunos que apresentam mais dificuldades são encaminhados para o 

Laboratório de textos do LIP. Esses recebem um tratamento mais específico de acordo com os 

problemas encontrados na produção de seus textos. 

Quanto à questão-problema que norteou este trabalho: como se dá o desenvolvimento 

de uma disciplina de leitura e produção de textos em um ambiente online segundo a ótica de 

um tutor a distância? Tenho aprendido durante todo esse tempo como tutora de ensino a 

distância que a aprendizagem do aluno depende muito do estímulo que receber. Muitas vezes 

recebi relato de alunos que não desistiram de cursar determinadas disciplinas pela insistência 

de um tutor, porque ele acreditou na capacidade de seus alunos e os fazia prosperar. O 

trabalho de um tutor nesta forma de ensino, principalmente daqueles que lidam com leitura e 

produção de textos, vai além da condução de seus alunos quanto questões de gramática, de 

texto e de processos de escrita, mas é necessário que haja interação com os alunos, 

auxiliando-os nas tarefas de escrita e reescrita, assim como no aprimoramento de seus 

processos de leitura.  

 A elaboração de textos pelos alunos participantes do Projeto TICs se dá por meio de 

leitura de textos motivadores ou orientadores. Nas disciplinas LPT e Português Instrumental o 

trabalho é iniciado com processos de escrita de textos mais criativos para depois enfatizar a 

produção de textos acadêmicos possibilitando aos alunos a apropriação de elementos da 

escrita acadêmica, tais como o uso adequado e pertinente de organizadores textuais, a 

possibilidade de seleção lexical e construção fraseológica, tendo em vista o conhecimento das 

diferentes variedades da linguagem utilizadas nos gêneros de domínio acadêmico como 

artigos científicos, resumos, resenhas, fichamentos, projetos de pesquisa e outros. 

 Na disciplina Oficinas de Produção de Texto, o trabalho de escrita e leitura se dá de 

forma mais livre a partir da criatividade dos alunos. Aqui o que é mais importante é a 

habilidade em desenvolver habilidades de interpretação, escrita, reescrita de textos, de forma 

lúdica, criativa e interativa; na disciplina Redação Oficial, o trabalho de produção é voltado 

para os textos do gênero empresarial e oficial. É uma tarefa bem mais específica e que 

semestralmente apresenta procura bastante intensa.  

 Quanto à relação entre alunos e tutores nas disciplinas de Produção de Textos do 

Projeto, acredito que ela tem sido bastante satisfatória. A tarefa do tutor é a de conduzir o 

aluno no caminho de seu aprendizado nas atividades de escrita, revisão e reescrita dos textos. 
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Sabemos que é um caminho árduo e que não é fácil para o aluno, que muitas vezes chega a 

universidade com sérios problemas de construção de escrita, assim como pode não acreditar 

em seu potencial como escritor e autor de seus textos. E, assim, temos feito durante todo o 

percurso de experiências com leitura e produção de textos de nossos alunos. Ora apoiando, 

tirando dúvidas, alimentando expectativas, enfim estimulando sempre o progresso dos alunos. 

 Quanto à avaliação dos alunos em relação ao trabalho realizado nas disciplinas Oficina 

de Produção de Textos e Redação Oficial do Projeto TICs, observamos pelas respostas dos 

questionários aplicados, que a condução do trabalho foi muito boa.  

 Contamos com a participação dos alunos e percebemos o crescimento diário daqueles 

que se dedicaram. E isso ficou bem explícito com a participação de muitos trabalhos no I 

SILEP (Simpósio dos Leitores e Produtores de Textos da Universidade de Brasília) com a 

apresentação de Painéis, Sessões de Comunicações Coordenadas, Mesas redondas, resenhas 

acadêmicas dos alunos das 17 turmas Leitura e Produção de Textos e de Português 

Instrumental 1 da Universidade de Brasília, enquanto na disciplina OPT, a culminância do 

trabalho ocorreu com uma exposição de livros com a reunião dos textos produzidos ao longo 

do semestre. Alguns alunos sentiram dificuldades com o uso das ferramentas do Moodle, mas 

isso era resolvido com a constância de acessos no ambiente. 

 Quanto à questão de melhoria ou não do aprendizado dos alunos participantes na 

modalidade sustentada pelo Projeto, observamos que a dedicação tanto do aluno quanto do 

tutor constituem passos importantes para o sucesso do aprendizado, mas este é um processo 

que ainda está sendo construindo e, sendo assim a avaliação vai se completando com o 

decorrer do tempo. O Projeto é muito relevante para a melhoria do ensino porque alia teoria e 

prática em ambientes de aprendizagem diferenciados. Por isso, vale a pena ter 

prosseguimento. 

 Percebemos o bom desenvolvimento do trabalho de leitura e produção de textos 

escritos com o resultado dos textos que os alunos têm apresentado no período de março a 

outubro de 2011. Nossa intenção é continuar esta geração de dados com outras turmas nos 

próximos semestres, pois a análise desses dados são essenciais para a melhoria de nossa 

prática pedagógica Esperamos contribuir, com essas informações, para uma melhor 

compreensão das práticas acadêmicas de leitura e escrita de gêneros literários, acadêmicos  e 

outros que possam melhorar a competência leitora e escritora de nossos alunos.  
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Resumo: O desenvolvimento da leitura e escrita pelos estudantes da educação básica sempre 

foi um desafio para a comunidade escolar, principalmente para os professores de língua  

portuguesa. Desde que se tornou um instrumento importante para a condição das aulas, tanto 

no ensino  médio como no fundamental, o livro didático tem sido discutido, avaliado de forma 

positiva ou criticado, e continuamente tentam aprimorá-lo conforme as políticas de Educação. 

Pensando na problemática que envolve o aluno da terceira série do ensino médio, que não 

consegue entender comandos de atividades no final de uma etapa escolar, propomos analisar 

as atividades de produção de texto no livro didático ―Ser Protagonista‖ de Português, para os 

alunos da rede pública regional. A intenção do estudo é analisar, questionar e refletir sobre as 

atividades propostas na unidade de produções de texto considerando as direções de estudo da 

língua portuguesa indicadas pelos documentos institucionais. A Linguística Sistêmico-

Funcional será a base teórica do estudo. Nesta teoria, ―a linguagem é vista como um recurso 

para dar significado às coisas e envolvida nos processos pelos quais os seres humanos 

negociam, constroem e modificam a natureza da experiência social‖ (HALLIDAY; HASAN, 

1994 [1989], p. vi). Nesta teoria, Halliday (1994) apresenta as metafunções ao relacionar as 

variáveis de registro dentro do contexto de situação, são elas: ideacional, interpessoal e 

textual. Essas metafunções representam as possibilidades de opções semântico-linguísticas 

que o usuário da língua pode escolher para realizar as funções de ação e informação numa 

situação de troca de comunicação. Esse estudo está centrado na metafunção interpessoal, já 

que os dados analisados são as atividades propostas no Livro Didático. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Livro Didático; Aprendizagem.  

 

Em foco o livro didático 

      Este texto tem como objetivo central apresentar algumas considerações iniciais que 

fazem parte de uma pesquisa, em andamento, referente ao livro didático de ―Língua 

Portuguesa‖ ―Ser Protagonista‖ destinado aos alunos da terceira série do ensino médio da rede 

pública regional.  

      Sabemos que o ser humano vive imerso em representações, elementos que ele associa 

entre si, atribuindo a essa associação um determinado valor. Essas representações estão nas 

nossas vidas com um propósito; induzir alguém a um determinado tipo de ação. As noções de 

representações e interação são, portanto, fundamentais para compreender como o ser humano 
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produz as diferentes linguagens que manifesta através da língua que falamos e que é o que nos 

diferencia dos outros seres humanos. 

     É pela linguagem que podemos negociar relações e expressar opiniões e atitudes, 

produzindo significados em textos e tais significados são influenciados pelas variáveis 

contextuais relações que temos no meio em que vivemos. 

     Queremos assim retratar neste contexto de comunicação que destaca a linguagem o 

apuramento da mesma, no meio escolar, através do LD (Doravante) de Língua Portuguesa 

com foco para a série ―Ser Protagonista‖. 

     No contexto escolar, o texto linguístico é visto como lugar de interação porque é a 

partir dele que o professor e o aluno interagem e trocam informações. Desta forma, 

destacamos a importância do docente que ministra aulas de Português ter um conhecimento 

profundo sobre as concepções da linguagem no sentido de ampliar o conhecimento linguístico 

do aluno. 

     Entre os vários recursos didáticos utilizados para mediar e ampliar conhecimento e 

desenvolvimento linguístico do aluno destacamos o LD como uma ferramenta importante na 

aprendizagem da língua materna, entre os meios modernos para o ensino e aprendizagem da 

língua portuguesa
146

. 

     O LD é livro pedagógico. Ele surgiu como complemento aos livros clássicos, 

utilizados na escola, inicialmente buscando ajudar na alfabetização e na divulgação das 

ciências, história e filosofia. É na verdade um livro para guiar o professor, pois é nele que está 

à fonte do conhecimento para ensinar quanto para aprender, e contribui para o 

desenvolvimento e aprendizado da sociedade. 

     A LDB n. 9394/96, em seu artigo 4, inciso VIII (BRASIL – 1996, p. 3)  faz menção 

aos programas de apoio de material pedagógico  e destaca o LD como importante, pois o 

conteúdo que apresenta e a  forma como apresenta esse conteúdo é determinante para 

aprendizagem ou não do aluno, porque trabalha variedade de gêneros textuais e propostas 

para o conhecimento estrutural da língua. 

     No Brasil, o Decreto-Lei n. 1.006 de 30 de Dezembro de 1938 – Art. 2 temos a 

primeira definição do livro Didático que curiosamente diz: 

                                                           
146
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Compêndios são os livros que expõem total ou parcialmente à matéria as 

disciplinas constantes dos programas escolares [...] livros de leitura de classe 

são os livros usados para leitura dos compêndios escolar, livro escolar, livro 

de classe, manual, livro didático (OLIVEIRA, 1980, p. 12 apud OLIVEIRA, 

1984, p. 22). 

 

     Desta forma a nomenclatura livro didático foi adotada e entendemos até hoje que é um 

livro para ser usado na vida escolar do aluno, e cujas propostas devem obedecer aos 

programas institucionais, PCNs, PPP e PDE, mais precisamente, as propostas curriculares. 

     Tenho uma grande preocupação em pesquisar o LD pela sua importância na formação 

do aluno da rede pública, pois para muitos, e em boa parte das escolas é o único material que 

o aluno tem acesso. Contudo o LD não deve ser um instrumento de submissão de alguns 

docentes, do autoritarismo por parte do autor do livro e das interferências de forças políticas 

sociais que impõe e dominam (BRITO, 1997, p. 253). 

     O professor deve conhecer bem o material que trabalha para transmitir com segurança 

e tranquilidade, adequando ao saber linguístico já apresentado pelo aluno ao proposto para 

ampliação do conhecimento da língua, observando a concepção de linguagem indicada pelos 

PCNs para o ensino da língua materna. 

 

 Ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de 

desenvolver em si mesmo. Ninguém promove aprendizagem de conteúdos 

que não domina nem a constituição de significados que não possui ou a 

autonomia que não teve oportunidade de construir (MELLO, 2001, p. 156). 

 

      Enquanto professora de língua portuguesa e atuando há mais de 14 anos na rede 

público da educação, tenho encontrado no percurso da minha vida profissional várias 

inquietações referentes ao processo de ensino e aprendizagem da língua materna para os 

alunos da terceira série do ensino médio. 

      Mesmo estando em formação continuada constantemente, ainda percebo dificuldades 

frequentes e significativas no ensino da língua com o LD de português e o seu valor para o 

processo de ensino e aprendizagem. Concordo com Monteiro ao afirmar que: 

 

Não podemos jamais ser contra o livro didático e sim contra o mau livro 

didático principalmente, porque ele é muitas vezes o único material impresso 

ao qual o estudante tem acesso a em toda sua vida escolar, por ser gratuito e 

destinado ao aluno carente e também por auxiliar ao professor, que nele 

encontra distribuição de conteúdos, para cada série, o roteiro de atividades 
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do ano letivo e ocupa os alunos grande parte do tempo em classe e em casa, 

na execução das tarefas propostas. Mas tudo isso não justifica sua baixia 

qualidade (MONTEIRO, 1999, p. 45). 

 

     Entendo que um dos caminhos para o conhecimento linguístico seja justamente uma 

intimidade com o livro didático, que pode facilitar as condições de trabalho do gestor 

privilegiado dos processos de aprendizagem dos seus alunos, o professor, que navegando 

profundamente na ferramenta que trabalha, possibilitará uma aprendizagem mais aberta, 

dinâmica e prazerosa ao sujeito aprendiz. 

      Sei que o LD não é perfeito e nem apresenta tudo o que devemos ensinar e aprender, 

mas norteia o ensino linguístico nas escolas. Por isso mesmo, devemos selecionar o livro 

didático que atende melhor o aluno no seu meio social reconhecendo sua importância para o 

educando. Para Dias (2006, p. 133-135), 

 

o livro didático não pode fugir de sua responsabilidade de oferecer ao aluno 

e ao professor rumo a orientação sobre questões importantes relativas à 

natureza da linguagem e ao seu papel na nossa vida [...]. Defendemos a 

posição segundo a qual cabe o livro didático ir além da própria gramática 

tradicional para oferecer ao aluno uma visão ampla do fenômeno gramatical.  

 

      Tenho conhecimento que desde o século VIII, período em que a Língua Portuguesa foi 

legitimada através das políticas de instrução pública da era Josefina, os compêndios e livros 

didáticos empregam gêneros textuais variados. Com a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 23) os textos receberam uma 

nova orientação educacional, direcionada para a busca da intertextualidade e da interatividade, 

de modo que o leitor possa encontrar um sentido próprio no material, já que a interatividade 

permite, pois a produção de discursos não acontece no vazio. 

      Ilustramos abaixo o livro didático ―Ser Protagonista‖ acompanhado com o caderno de  

Questões do Enem e questões de vestibular. Um caderno especial para os alunos da terceira 

série do ensino médio. 
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        Mesmo com o contexto de mudanças no campo educacional, com cursos à distância e 

recursos pedagógicos variados para a ampliação do conhecimento, como a internet que 

apresenta novos caminhos para pesquisa, o LD que apresenta conceitos de intertextualidade e 

de letramento digital é o que pretendemos analisar e propor uma reflexão sobre ele.    
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Questões de investigações 

      O LD a ser estudado denomina-se ―Ser Protagonista‖ destinado aos alunos do ensino 

médio. Destacamos o livro da terceira série, por ser uma série que termina um ciclo escolar e 

o aluno parte para um conhecimento científico ou técnico. Vai trilhar outros caminhos do 

conhecimento. 

     A coleção ―Ser Protagonista‖ possuem uma divisão macro de literatura, linguagem e 

uma divisão micro de produção de texto. Identificamos no enfoque de produção de texto, 

última parte do livro didático nosso ―Corpus‖ de análise e reflexão nas atividades propostas 

de produção. 

     O livro contempla também seções destinadas à exploração e ensino de gêneros textuais 

em sequência didática, em que são explorados vários gêneros com comandos de atividades 

diferenciadas respectivamente. 

     É um livro moderno, atualizado e destinado aos seguintes anos: 2015, 2016 e 2017. 

Esse livro apresenta 512 páginas com orientações ao professor, referências bibliográficas, 

apresentação da coleção, leituras complementares e respostas das atividades propostas. 

Algumas seções e boxes propõem a articulação entre as partes. 

      As unidades de literatura abordam as estéticas literárias em uma perspectiva histórica. 

Em cada unidade, o capítulo inicial contextualiza a estética estudada, enfatizando aspectos 

históricos, culturais e literários. Já a unidade de linguagem realiza a revisão crítica dos 

principais temas da tradição gramatical, tornando-os como ponto de partida para reflexão 

sobre os usos efetivos da língua. Já a unidade de produção de texto (objeto de análise da 

pesquisa já citada) apresenta quatro gêneros textuais distintos. 

     Objetivamos compreender como o livro didático ―Ser Protagonista‖ contribui para o 

aprimoramento linguístico – discursivo do aluno do ensino médio com relação a produção de 

texto. E algumas questões nos intrigam a este trabalho como:  

 Como os enunciados dialogam com o conhecimento de mundo do alunos?  

 Quais os elementos linguísticos utilizados nos enunciados? 

 Como questões como a interdisciplinaridade é discutida nos enunciados? 

 Quais as escolhas linguísticas utilizadas para chamar a atenção dos alunos para 

tarefa? 
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 Como são estruturadas as atividades de a produção de texto no livro? 

 O que é e como são realizados os elementos avaliativos? Como os elementos 

avaliativos são representados nos enunciados? Etc. 

 

Base teórica para análise linguística   

     Identificar as atividades referentes à produção de texto que abordam as avaliações 

institucionais (Saeb, Saego
147

·, Prova Brasil e Enem), após a identificação analisar como as 

atividades de produção textual contemplam as exigências da proposta curricular indicadas 

para o aluno. Será importante identificar quais  elementos léxico-gramaticais utilizado nos 

enunciados que apresentam um diálogo com a realidade linguística do aluno. Categorizar os 

processos utilizados nos enunciados das atividades propostas a luz da Linguística Sistêmico 

Funcional. 

     A Gramática Sistêmico-Funcional difere de outros tipos de gramática por ser orientada 

para o significado e para o uso da língua como fenômeno social e não como um fenômeno 

individual. Ela tem como objetivo, especificamente, a análise de textos falados e escritos. 

(HALLIDAY, 1994). Percebemos então que a LSF (Doravante) diference-se da tradicional 

porque vincula a língua no contexto de uso do sujeito falante, já que os enunciados estão 

contidos num contexto de uso revelando que a linguagem muda para satisfazer as 

necessidades dos usuários que inovam constantemente o discurso adequando ao momento 

histórico e ambiental. A linguagem é entendida viva, presente em situações, grupos, locais, 

eventos variados e, como tal, sofre a influência desses e de outros fatores. 

     A LSF desenvolveu-se com mais intensidade nos anos 80 com destaque para Michael 

Halliday (um dos primeiros a reconhecer uma linguagem nova) e seus seguidores. 

      Logo os princípios teóricos da LSF estão esboçados em Halliday (1978,1985,1994, 

2004),  Halliday e Hasan (1976, 1989), Eggins (1994), Martin  e Rose (2003), Thompson 

(2004), dentre muitos outros estudiosos que consideram a importância do ambiente 

situacional e cultural para a língua em uso. 

     Segundo essa teoria ao usarmos a linguagem faz, portanto, uma série de escolhas 

dentre as possibilidades que o sistema linguístico disponibiliza. ―Em vista disso, precisamos 

                                                           
147

 Saego – Avaliações externas realizadas anualmente pelo Governo do Estado de Goiás, para avaliação do nível 

qualitativo do ensino das disciplinas de Língua Portuguesa, matemática e Ciências. 
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desenvolver nossa consciência sobre os significados que a palavras e suas combinações em 

textos geram para alcançarmos efetivamente nossos propósitos em contextos específicos‖ 

(FUZZER; CABRAL 2014, p. 19). 

       Reforçamos ainda que a linguagem de acordo com essa linguística é um recurso para 

fazer e trocar significados, utilizada no meio em que o indivíduo vive e que pode 

desempenhar vários papéis sociais. Para Fuzzer e Cabral (2014, p. 21), ―A linguagem é um 

tipo particular de sistema semiótico que se baseia na gramática caracterizada pela organização 

em estratos e pela diversidade funcional.‖ E a linguagem enquanto sistema se materializa em 

textos. 

     E texto, nas palavras de Halliday e Matthiesen (2004, p. 4-5), é ―qualquer instância da 

linguagem, em qualquer meio, que faz sentido a alguém que conhece a linguagem‖. 

Percebemos que o texto é o que produzimos quando estamos em interação com o outro em 

situações diversas. 

     Dentre o conceito apresentado por Halliday estão a relação texto e contexto e as 

metafunções da linguagem que ela desempenho O falante ou escritor seleciona todos os 

elementos linguístico e apropria a determinada situação. Quando não conhecemos o contexto 

de situação a comunicação pode não realizar ou pode não ser suficiente. 

     Estas metafunções apresentam características específicas na linguagem. São elas: 

ideacional, interpessoal e textual. A ideacional encontra-se voltada ao campo das ideias, a 

interpessoal enfatiza as relações entre o participante da comunicação, e a textual refere-se ao 

modo, à tessitura da mensagem, a organização da informação. Cada uma das metafunções 

relaciona-se a um a variável do contexto de situação do sujeito. 

      Para Fuzer e Cabral, as metafunções da linguagem: 

 

Definem a coração como uma unidade gramatical e plurifuncional: é 

organizada de acordo com os significados ideacionais, interpessoais e 

textuais (estrato semântico), em que a oração é vista como composição – 

oração como representação, oração como interação e coração como 

mensagem. Cada metafunção é realizada por um sistema próprio no estrato 

léxico-gramatical (FUZZER; CABRAL, 2014, p.19).  

 

Vejamos como Fuzzer e Cabral (2014) especificam cada metafunção. 
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Metafunção ideacional 

     A metafunção ideacional é realizada por duas funções distintas; experiencial e lógica 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 29). Entendemos que a função experiencial é 

responsável pela construção de um modelo de representação do mundo. Sua unidade de 

análise é a oração. Já a função lógica é responsável pelas combinações de grupos lexicais e 

oracionais. Sua unidade de análise é o complexo oracional.  Quando se analise a oração, o 

sistema relevante considerado é conhecido como transitividade, que dá conta da construção da 

experiência em termos de configuração de processos participantes e circunstâncias. Nesse 

sistema, a oração é vista como representação. 

 

Metafunção interpessoal 

     Na perspectiva da metafunção interpessoal, o sistema a ser examinado é o MODO, que 

é os recursos gramaticais para expressar a interação entre os participantes de um evento 

comunicativo, considerando-se as funções dos elementos que constituem a oração, quais 

sejam: Sujeito, Finito, Complemento, Predicado ou Adjunto. Percebemos que nesta 

metafunção a oração é colocada como troca.  Nas análises, explicita-se informações relativas 

ao tempo (presente, passado, futuro) em que ocorre o evento, à modalidade (probabilidade, 

casualidade, obrigação, inclusão) e à polaridade (positiva ou negativa). Nesse sistema a 

oração é vista como troca de informações ou bens e serviços. 

 

Metafunção Textual 

     A metafunção textual apresenta a oração como uma mensagem e consiste de um tema 

acompanhado de um Rema, sempre nessa ordem. O que quer que seja escolhido como Tema 

aparece no  início da oração. O tema é o elemento que serve como ponto de partida da 

mensagem: é o que localiza e orienta a oração dentro do seu contexto. Assim, a variável 

contextual modo tende a determinar as formas de coesão (elipse, referência, substituição), os 

padrões de voz e tema (voz ativa e passiva), as formas dêiticas (exofóricas, referenciais e a 

continuidade léxico-lógico (repetição). 
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Amostra inicial de análise linguística sistêmico-funciona 

     A primeira proposta de trabalho na terceira unidade do livro didático é o ―Conto 

Psicológico‖ – gênero narrativo – relato de eventos conectados reais ou imaginários, 

apresentados em uma sequência de palavras escritas ou faladas  e em sequência lógica, com 

indicação de leitura, interpretação de texto, e proposta de produção. 

     Na proposta de produção de texto, no item planejamento, temos algumas questões que 

direcionam para produção da narrativa: questão 5 – pág. 336. ―Ser Protagonista‖, temos: 

 Defina o (s) campos semânticos (s) que você utilizará na narrativa. 

 Faça uma lista de palavras que expressem o conflito psicológico do (a) 

protagonista. 

 Faça uma lista de palavras que expressem o conflito psicológico do (a) 

protagonista. 

 Imagine outro campo semântico o universo de sentido que possa expressar o 

conflito psicológico de maneira concreta. Faça uma nova lista de palavras. 

      Nestes dois exemplos, os processos usados nos enunciados, com exceção do processo 

(imaginar), são classificados segundo a Gramática Sistêmico-Funcional como processos 

materiais.  E constitui as orações materiais, apresentando sempre uma função
148

 específica. 

    ―Quer dizer que os participantes são tipicamente realizados por grupos nominais que 

fornecem informações sobre pessoas, lugares, e ideias envolvidas no processo de uma 

oração.‖ (FUZZER; CABRAL, 2014, p. 30). Neste tipo de oração o participante pode ser 

Ator, Meta, Escopo, Beneficiário ou Atributo. O que isso quer nos dizer? 

     Inicialmente pensamos que o aprendiz deveria ser o participante apenas com a função 

de ator, pois é o participante que prática a ação, inerente às orações transitivas e intransitivas.  

Para Fuzzer e Cabral: 

 
O participante Meta é o participante que recebe o impacto doação, já o 

Escopo é o participante que não é afetado pela performance do processo 

material. O Beneficiário é o participante que se benefício de um processo, 

não necessariamente associado ao recebimento de coisas positivas. E o 

atributo constitui uma característica a um dos participantes da oração. 

(FUZZER; CABRAL, 2014, p. 50). 

                                                           
148

 Uma função inerente está sempre associada com um tipo de oração, ainda que não seja necessariamente 

expresso na estrutura de todas as orações desse tipo (HALLIDAY, 2002, p.181). 
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     Nos processos materiais normalmente tem um ator, mas às vezes ele não ocupa o lugar 

do sujeito ou não está explicitado na oração. Nos exemplos dados, nas atividades 

apresentadas, o sujeito não aparece explicitado, já que são mensagens de comando, sabemos 

que se direcionam ao aprendiz que tiver acesso ao livro. 

     Os processos materiais referem-se ainda às ações físicas e concretas, isto é, eles 

descrevem um processo de ―fazer algo‖ que constituem ações de mudanças externas, físicas e 

perceptíveis. Esses processos são classificados em dois subtipos: os criativos e os 

transformativos. Os criativos referem-se aos processos de criar (Ex.: compor, construir, pintar, 

abrir, criar etc.) Já os transformativos – tem a função de transformar (Ex.: colorir, destruir, 

quebrar, cortar etc.) 

     Pensamos que deveria ser utilizados também, nos enunciados, mais processos mentais, 

pois são os que referem à experiência de mundo de nossa existência e podem expressar o 

desejo que temos das coisas.  

     Esses processos (mentais) são os que revelam que o participante é sentido, pensado, 

desejado, conhecido ou é percebido. 

     Analisar e refletir sobre esses processos nos enunciados das atividades indicadas na 

unidade de produção de texto poderá ser um dos caminhos para entendermos as dificuldades 

encontrados no processo de  aprendizagem linguística do aluno que apresenta dificuldades no 

entendimento das atividades propostas neste livro.  

     As escolhas léxicas gramaticais são também importantes para entendermos o tipo de 

formação, em termos linguísticos que queremos dar aos nossos alunos. Fazê-los entender o 

que se deseja é relevante ao ensinar a língua, o que resulta em habilidades de uso da própria 

língua e do conhecimento interativo que o aluno aprendiz apresenta. 

     Temos uma longa caminhada a seguir nas análises de cada enunciado proposto nas 

atividades de produção de texto no livro didático em estudo, contudo percebemos já no início, 

que a utilização de processos materiais são frequentes nos faz refletir sobre o uso deles, e 

pensar o que isso pode significar. Aprofundaremos dos termos gramaticais utilizados para 

chamar ou não a atenção do sujeito aprendiz. 
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     Com uma análise mais profunda interpretaremos a luz da LSF o que as atividades 

propostas no ―Corpus‖ em estudo podem auxiliar ou contribuir na ampliação dos 

conhecimentos linguísticos do aluno no seu contexto situacional. 

 

Considerações finais 

     Refletir sobre as concepções do livro didático nos faz repensar nossa prática de ensino 

com esse recurso pedagógico de trabalho ao ensinarmos a gramática da língua para  próprio 

falante  língua portuguesa. 

     Sabemos que os documentos institucionais apresentam propostas interacionistas para o 

ensino da Língua materna e que nem todos os LDs apresentam, mesmo com as inovações e 

adaptações em cada ano. 

      Pensamos que apresentar clareza e conhecimento das várias concepções de linguagem 

é um importante para que o professor possa pautar seu trabalho. Que deve ser um ensino 

democrático da língua portuguesa. Respeitando as variações linguísticas apresentadas pelo 

falante/ouvinte no seu mundo situacional e apresentando a linguagem formal exigida pela 

sociedade, tanto para inserção no mercado do trabalho, quanto para a interação com outros 

falantes/ouvintes do mundo elitista e dominantes. 

     Quando ao livro didático, não podemos ignorar sua importância,  mesmo com o 

desenvolvimento tecnológico, pois é um suporte para aprendizagem quando utilizado de 

acordo com os objetivos traçados pelo docente para sua sala de aula. E  há um grande número 

de livros didáticos que contemplam a diversidade de gêneros textuais, além de atividades que 

propiciam a reflexão do aluno e também do professor no estudo da língua. E é importante 

ressaltar que ―língua‖ no processo comunicativo ainda é e continuará sendo, por muito tempo, 

de importância fundamental na comunicação humana. 

      A linguagem que é ensinada na escola precisa ultrapassar o letramento puramente 

escolar e estar pautada no uso que o indivíduo fará ao longo da vida, assim, integrado com 

outros no meio social. 

     Também deve se atentar para o enfoque dado à gramática, considerando que esta não 

deve ser tomada como verdadeira e absoluta, pronta, acabada e imutável, mas como 

instrumento para auxiliar no ensino da língua. 



 

 
 

 850 

     Os Parâmetros  Curriculares  Nacional de Língua Portuguesa, que é um documento 

com o objetivo maior de nortear o trabalho pedagógico, entende a língua materna enquanto 

recurso para efetivar a participação social do indivíduo. Desta forma, a escola  deve oferecer o 

acesso às modalidades linguísticas necessárias à formação do cidadão. 

     Portanto, é visível e necessário, nós professores de Língua Portuguesa, entendermos as 

propostas apresentadas no livro didático, analisá-lo e enriquecê-lo com outros recursos para 

alcançarmos maior sucesso no ensino da língua materna. Inovar e trabalhar as várias 

concepções apresentadas são ações que prezam pela transformação no ensino. E para nós, 

inovar é, antes de tudo, rever aquilo que está sendo utilizado, identificar os problemas, e 

pesquisar em busca de aperfeiçoamento. 

     Há um grande número de livros didáticos que contemplam a diversidade de gêneros 

textuais, além de atividades que propiciam a reflexão do aluno e também do professor. 

     Nós, professores, temos que nos sentir preparados para dirigir um ensino 

interdisciplinar que dê conta de levar o aluno a leitura e produção de textos em gêneros 

variados, estabelecendo uma relação nos diversos conhecimentos necessários e promovendo 

verdadeiramente uma educação linguística que atenda a todos; aos alunos aprendizes, aos 

professores, e ao próprio sistema imposto a educação. 

     Ressaltamos que mesmo que o professor de língua decida não ensinar teoria linguística 

a seus alunos, é necessário que ele tenha um conhecimento teórico mais amplo possível, que 

tenha conhecimento dessa nova linguística LSF, e que estabeleça uma conexão com a 

linguística aplicada, para que haja um trabalho metodológico eficiente em sala de aula 

visando expandir o ensino/aprendizagem da língua materna. 

     É com esse objetivo que pretendemos melhorar nossa atitude profissional, adquirindo 

conhecimento amplo sobre a ―Língua Portuguesa‖, entendendo nosso material de trabalho, e 

propiciando uma educação linguística que permita aos alunos se prepararem para a vida que 

têm ou terão dentro da sociedade que apresenta variedades culturais constantes. 
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O CORPO E A IDENTIDADE FEMININA EM A SOMBRA DAS VOSSAS ASAS, DE 

FERNANDA YOUNG 

 

Marta Maria BASTOS 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta o corpo e a identidade feminina como elementos 

visivelmente associados à literatura. A imagem feminina, especificamente em contexto 

ocidental, sempre esteve associada à beleza, à graça, à juventude de um corpo perfeito e 

sensual, para o qual não se permite defeitos ou variações. Na contemporaneidade, o culto do 

corpo, em especial, o feminino, tornou-se uma exigência da moda que, guiada pela mídia, dita 

um padrão de estética corporal fundamentado na magreza para as mulheres seguirem, no 

sentido de atenderem a um mercado consumidor cada vez mais exigente. A beleza do corpo é 

hoje um dos maiores valores individuais. Possuir um corpo perfeito, sobretudo para a mulher, 

é um investimento que produz ganhos maiores do que qualquer outra virtude espiritual.  

Considera-se que o indivíduo é materializado pelo corpo e sua identidade é formada a partir 

de hábitos, costumes, tradições, valores e crenças de um povo, de uma sociedade em relação 

ao mesmo. A partir da vivência e do contato do indivíduo com esses valores é que acontece a 

formação de sua identidade. Propomos realizar um estudo do corpo, e da identidade no 

romance A sombra das vossas asas (1997) da escritora carioca contemporânea Fernanda 

Young, posto que ele contém os elementos favoráveis a essa discussão. Neste romance, a 

protagonista não se enquadra dentro dos padrões estéticos ditados pela moda atual, o que a 

leva a recorrer às inovações da cirurgia plástica para transformar seu corpo ao modelo exigido 

pelos padrões contemporâneos de beleza, causando-lhe uma crise de identidade. Acionamos 

os aportes em David Le Breton (2003), em Adeus ao corpo; Stuart Hall (2004) em Identidade 

e Pós-Modernidade; Georges Vigarello (2006), em História da beleza; Joana Vilhena de 

Novaes (2013) em O intolerável peso da feiúra. Esses e demais outros autores foram 

acionados para compor esta discussão. 

PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Identidade; Feminino. 

 

Considerações iniciais 

Na segunda metade do século XX, quando a América Latina vivia sob o domínio da 

ditadura militar, corpos humanos foram tratados como objetos, contrariando as vontades dos 

sujeitos e de seus corpos, para servirem de matéria à tortura, não no sentido de produzir 

transformações estéticas, mas, como castigo, para produzir dor e morte àqueles (as) 

considerados (as) subversivos (as) às leis do regime político vigente. 

Recorremos a esse fato para lembrarmos que os indivíduos nem sempre puderam 

delegar poder sobre seus corpos e sobre suas vontades. A tortura aplicada ao corpo foi 

utilizada desde épocas remotas, para produzir: castigo, dilaceração, dor, morte aos indivíduos 
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escravizados e ou presos e prazer aos donos desses indivíduos, aos carrascos e torturadores 

que a praticaram. 

Agora libertos da tortura política, vislumbramos a tortura e dilaceração do corpo 

realizada sob outro aspecto, a fim de produzir, por meio da dor e sofrimento, transformação 

estética, beleza e prazer. Na atualidade, o corpo é a marca consagrada do sujeito. Há uma 

atenção toda especial voltada para ele. 

Nos dias atuais, o indivíduo representa-se pelo seu corpo, beleza e atributos físicos que 

exibe, sobressaindo-se mais que suas qualidades morais e intelectuais. Daí, o maior cuidado 

com o corpo e não às qualidades de sujeito. Ao corpo outra função é atribuída: a de matéria 

prima a ser experimentada em várias transformações.  

 

Em cena: o corpo e a identidade  

Pautados na concepção popular a respeito do aspecto corpóreo, o sujeito dizia: ―eu 

tenho um corpo‖; agora o sujeito diz: ―eu sou um corpo‖. Para o indivíduo é como se no 

corpo estivesse reunida toda unidade do seu ser, dissociando-o da alma. Este se tornou um 

objeto à disposição dos desejos e vontades do ser humano, para servir aos seus caprichos com 

os mais novos e variados experimentos, de acordo com os ditames da moda. Para servir a esse 

fim, tornou-se algo consumidor de todos os recursos e aparatos dos quais a industrialização, 

aliada às mais modernas tecnologias, lança diariamente no mercado. Tudo isso objetiva tornar 

o corpo apresentável e atraente capaz de atingir o mercado consumidor, como outro produto 

qualquer: o que se faz seguindo uma educação direcionada a uma política consumista. 

Segundo Zigmunt Bauman no ensaio Identidade (2005): 

 

A educação de um consumidor não é uma ação solitária ou uma realização 

definitiva. Começa cedo, mas dura o resto da vida. O desenvolvimento das 

habilidades de consumidor talvez seja o único exemplo bem-sucedido de tal 

―educação continuada‖ que teóricos da educação e aqueles que a utilizam na 

prática defendem atualmente. As instituições responsáveis pela ―educação 

vitalícia do consumidor‖ são incontáveis e ubíquas – a começar pelo fluxo 

diário de comerciais na TV, nos jornais, cartazes e outdoors, passando pelas 

pilhas de lustrosas revistas ―temáticas‖ que competem para divulgar os 

estilos de vida das celebridades que lançam tendências, os grandes mestres 

das artes consumistas/conselheiros que oferecem as mais modernas receitas, 

respaldadas por meticulosas pesquisas testadas em laboratórios, com o 

propósito de identificar e resolver os ―problemas da vida‖. (BAUMAN, 

2005, p. 73). 
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Segundo esse autor, existem peritos especializados para fornecer receitas de 

relacionamentos humanos, os quais alertam que, se determinado relacionamento não der 

certo, é melhor passar para outro. O importante é que o indivíduo mantenha-se aberto e 

receptivo aos relacionamentos que aparecerem, sem estabelecerem um vínculo de 

compromisso duradouro.  

A era contemporânea permite ao indivíduo a manipulação de si, pelo uso de 

medicamentos e psicotrópicos para atenuar o cansaço, induzir ao sono, melhorar o humor, 

produzir energia, aumentar o poder da memória. São alguns recursos que os indivíduos fazem 

uso diariamente. A tecnociência produz próteses para o corpo, no sentido de suprimir falhas, 

defeitos e moldar formas. O corpo é visto como uma matéria-prima a ser modelada de acordo 

com as exigências do mercado atual. 

A literatura como arte estética, ligada a captar todas as tendências convertendo-as em 

arte literária, não poderia deixar de tratar em sua produção escrita da temática do corpo. 

Sobretudo, do corpo feminino para o qual estão voltados todos os holofotes, fazendo com que 

a imagem do corpo seja refletida em longo alcance, ocupando um primeiro plano da visão.  

O presente trabalho apresenta uma leitura do romance A Sombra das vossas asas 

(1997) da escritora Fernanda Young, cuja atenção se volta para o corpo e a identidade da 

personagem Carina em sua relação com o outro e com o mundo da moda. Na era atual, tudo 

está relacionado ao corpo. Ele está na moda, ou em alta, como se diz no mercado de valores. 

Novaes (2011, p. 484) afirma que: ―Corpo é também capital. Tem valor de troca ou, como 

bem, adquire um status a partir das insígnias que carrega. Esses signos condensados na figura 

do belo corpo traduzem os valores da cultura da sociedade de consumo‖. Outrossim, o corpo é 

um produto de valor e, para tanto, é um produto negociável na atualidade, como outrora o 

fora, conforme Bourdieu (2007) em A dominação masculina: 

 

Aos que objetariam que inúmeras mulheres romperam atualmente com as 

normas e formas tradicionais daquela contenção, apontando sua atual 

exibição controlada do corpo como um sinal de ―liberação‖, basta mostrar 

que este uso do próprio corpo continua, de forma bastante evidente, 

subordinado ao ponto de vista masculino: o corpo feminino, ao mesmo 

tempo oferecido e recusado, manifesta a disponibilidade simbólica que, 

como demonstraram inúmeros trabalhos feministas, convém à mulher, e que 

combina um poder de atração e de sedução conhecido e reconhecido por 

todos, homens ou mulheres, e adequado a honrar os homens de quem ela 

depende ou aos quais está ligada, como um dever de recusa seletiva que 
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acrescenta, ao efeito de ―consumo ostentatório‖, o preço da exclusividade 

(BOURDIEU, 2007, p. 40-41). 
 

Igualmente, a imposição masculina, dirigida por séculos à mulher, é uma forma de 

violência simbólica que se impõe sobre ela em sua totalidade. Aprisionada ao corpo, a mulher 

não possui soberania sobre si, tornando-se um objeto de satisfação e desejo ao Outro. Mesmo 

diante de tantas conquistas que levaram a mulher a atingir uma maior autonomia sobre si 

mesma, ela continua aprisionada a essa dominação simbólica, na qual seu corpo se faz para o 

prazer ao qual está submetida, desejada ou recusada.  

O romance A sombra das vossas asas (1997), traz como foco a identidade, o corpo e a 

estética corporal feminina, por meio das transformações da cirurgia plástica. Carina, a 

protagonista deste romance é apaixonada por sua imagem. Mas seu narcisismo a torna abalada 

ao descobrir em suas relações com o outro e com o mundo, que seu corpo não atende às 

expectativas da atual sociedade de consumo. Ela tenta adequar seu corpo ao perfil do corpo 

desejado pelos padrões contemporâneos de beleza, por meio da realização de várias 

intervenções da cirurgia plástica, de uma dieta rigorosa e mudança de hábitos. Para alcançar 

tal objetivo, seu corpo e identidade passam por profundas transformações.  

Como exposto, a sociedade de consumo leva o indivíduo ao desejo compulsivo de 

experimentações, de transformação com resultados de uma identidade efêmera, mas 

idealizada segundo seus desejos momentâneos. Para Bauman (2001, p. 90), ―a vida 

organizada em torno do consumo, por outro lado, deve se bastar sem normas: ela é orientada 

pela sedução, por desejos sempre crescentes e quereres voláteis – não mais por regulação 

normativa‖. Como não deve mais haver normas a serem seguidas no que se refere às escolhas 

individuais de consumo, cabe ao indivíduo a total liberdade, o direito e o poder de realizar 

suas próprias escolhas. Essa liberdade se estende para seu corpo e para sua identidade. 

Pode-se, então deduzir que na atualidade, o corpo deixou de pertencer à unidade 

corpo/alma, da qual é composto o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa 

maneira de conceber o indivíduo, cujo corpo é dissociado da alma, existe desde os primeiros 

séculos de nossa era. A esse respeito, Breton (2003) ajuíza: 

 

No discurso científico contemporâneo, o corpo é pensado como uma matéria 

indiferente, simples suporte da pessoa. Ontologicamente distinto do sujeito, 

torna-se um objeto à disposição sobre o qual agir a fim de melhorá-lo, uma 

matéria prima na qual se dilui a identidade do homem. Duplo do homem, 
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mas sem cláusula de consciência, senão ao contrário, pela evocação dos 

preconceitos, do conservadorismo, ou da ignorância dos que desejam fixar 

limites à fragmentação da corporeidade humana (BRETON, 2003, p. 15). 
 

Porquanto, de acordo com Breton, o corpo serve apenas como matéria, que sustenta o 

homem. Dele fragmentado, o corpo funciona como um simples objeto esvaziado de seu 

caráter simbólico e de qualquer valor para servir ao rancor dos cientistas como matéria-prima 

a ser experimentada e transformada. 

Carina protagoniza, na ficção contemporânea, a imagem representativa de grande parte 

de meninas pré-adolescentes e jovens mulheres sonhadoras, cujas imagens recebem 

influências do mundo externo por meio da TV. No caso de Carina, seu contato com o mundo 

externo dava-se apenas pela TV e pela escola. Nesta, não têm amigas ou amigos, são apenas 

colegas. Isolados do mundo, ela e seu pai, possuem ambos um ao outro, numa relação fria, 

cuja distância se torna maior a cada dia, até atingir o distanciamento completo, numa relação 

meramente de cuidados com ele por causa do agravamento de sua doença, até sua morte. 

Amava-o e, ao mesmo tempo, odiava-o. O trecho abaixo, do romance, mostra como era o 

relacionamento de Carina com seu pai:  

 

Odiava profundamente o convívio com Chaim – e amava Chaim. Era esse 

dúbio sentimento, amor e nojo, que deixava Carina imensamente culpada. Os 

poucos contatos físicos que mantinha com o pai faziam de suas emoções um 

transtorno completo. Com o tempo, percebendo esta infeliz realidade, Chaim 

deixou de beijar a filha. E o silêncio que se formou entre os dois poderia 

cobrir toda a muralha da China (YOUNG, 1997, p. 117). 
 

Na relação filial entre Carina e Chaim, o poder do patriarca sempre foi uma constante 

em sua vida. Nos dezenove anos em que conviveram juntos, aprendeu a acatar tudo o que o 

pai lhe dizia, numa educação severa e antiquada, como podemos observar neste trecho do 

romance, em que ela: ―foi guardada da vida. Disso que se entende como vida, coisa que ela 

pouco conhecia. Sim, possuía uma vida. Respirava, mantinha todas as suas funções biológicas 

em ordem, lia, estudava, tinha relações sociais mínimas, porém constantes‖. (YOUNG, 1997, 

p. 32). Criada na contemporaneidade, longe de tudo e de todos, nada viveu. Após a morte do 

pai e livre de sua dominação, ela se assenhora de seus bens e de sua própria vida, pois, antes 

de perdê-lo, não tivera nenhum bem, muito menos foi dona de suas vontades e de sua vida. 
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Desvelando a identidade nas curvas do corpo 

Para Carina, a protagonista do romance em questão, é chegado o momento de realizar 

o sonho que trás consigo desde a infância: construir uma brilhante carreira de top model. É a 

partir dessa busca que sua identidade sofrerá inúmeras transformações uma vez que, na 

interação com os outros e com o mundo da moda, ela se descobrirá  como alguém que não 

atende as expectativas desse meio. O fotógrafo com que realizou a entrevista na esperança de 

tornar-se modelo a recusou por ela não ser o tipo adequado a carreira de modelo. 

Impelida pelo seu sonho, já se depara com o primeiro obstáculo a partir da leitura da 

entrevista de Rigel. Carina se conscientiza de que não se encaixa nos moldes exigidos para 

uma modelo, por ser considerada gorda. Sua vida tomará um novo rumo, diante dos fatos que 

passa a experimentar com a dura realidade que a contemporaneidade impõe a uma exigente 

sociedade de consumo. Diante da constatação de que seu corpo não atende às exigências da 

sociedade atual, ela busca adequá-lo aos padrões estéticos exigidos pelo contemporâneo. 

Como resultado, essas mudanças vão alterar toda sua identidade. Para Bauman (2001): 

 

As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas de relance, de 

fora. A eventual solidez que podem ter quando contempladas de dentro da 

própria experiência biológica parece frágil, vulnerável e constantemente 

dilacerada por forças que expõe sua fluidez e por contracorrentes que 

ameaçam fazê-la em pedaços e desmanchar qualquer forma que possa ter 

adquirido (BAUMAN, 2001, p. 98).  
 

Podemos então, considerar que a identidade é marcada simbolicamente em relação a 

outras identidades. A maneira de se vestir, o corte do cabelo, a maneira de preparar e 

consumir os alimentos, entre outros, são traços culturais que representam simbolicamente a 

que grupo pertence determinados indivíduos. Isso estabelece uma relação entre outros grupos 

diferenciando-os dos demais. A marca do relacional estabelece a diferença. Também as 

relações de poder estabelecem marcas de identidade gerando conflitos, incluindo e excluindo 

indivíduos. De acordo com Silva (2009), o corpo é a marca fronteiriça entre o eu e o outro:  

 

O corpo é um dos locais envolvidos no estabelecimento de fronteiras que 

definem quem nós somos, servindo de fundamento para a identidade – por 

exemplo, para a identidade sexual. É necessário, entretanto, reivindicar uma 

base ideológica para a identidade sexual? A maternidade é outro exemplo no 

qual a identidade parece estar biologicamente fundamentada. Por outro lado, 

os movimentos étnicos ou religiosos, ou nacionalistas frequentemente 
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reivindicam uma cultura ou uma história comum como fundamento de sua 

identidade (SILVA, 2009, p. 15).  
 

 Tal visão contemporânea da identidade aponta para esta como produto originário da 

cultura e da história, resultante de interações sociais e culturais. Assim sendo, tal 

compreensão se distancia da concepção da identidade como algo prefixado, pois o ser humano 

constituído como sujeito construtor de sua própria história, tem a liberdade de construir sua 

identidade e alterá-la quando necessário. As representações simbólicas dão sentido ao que 

somos, mas isso também deixa o indivíduo livre para, de certa forma, escolher o que quer ser 

e em quem deseja se tornar, de acordo com as investiduras sociais. 

Carina procurava transformar seu corpo gordo e disforme em um corpo perfeito e 

desejável, com charme aliado à inteligência; beleza, poder e sedução; exclusividade e talento. 

Tudo isso será realizado por meio de cirurgia plástica. A cirurgia plástica, de acordo com 

Novaes (2013, p. 136), surge no século XVI, com o Renascimento. Entretanto, é somente no 

iluminismo do século XVIII, quando são resgatados os ideais estéticos renascentistas de 

simetria como medida para o belo, que a prática ressurge. Conforme Vigarello (2006) 

referencia: 

 

O recurso cirúrgico, mais discreto, confirma a presença de uma ―ciência‖ 

tornada esperança de metamorfose: semelhante à ―varinha das fadas‖, surge 

ainda o médico, mas transformado em Prometeu. Uma cirurgia estética 

―pura‖ se junta à ―cirurgia reparadora‖ reinventada com a Primeira Guerra 

Mundial. Pregas, bochechas arestas do nariz, queixos duplos seios e até 

abdomes podem ser submetidos ao escalpelo. A técnica se aperfeiçoa: 

dissimulação de cicatrizes, domínio da anestesia local, suturas das pequenas 

hastas da fibra. A publicidade se estendeu: publicações na imprensa médica, 

indiscrições sobre a cirurgia das estrelas (VIGARELLO, 2006, p. 169). 
  

Na atualidade, a cirurgia plástica pode ser vista sob várias perspectivas por ser um 

recurso de autonomia do sujeito em relação a si mesmo, ou seja, ao próprio corpo, dela se 

utilizando para alcançar felicidade e harmonia: põe fim ao sofrimento daqueles que não 

possuem o corpo desejado; sana o sofrimento do indivíduo causado pela imposição de uma 

ditadura corporal ditada por um padrão socializante, no qual impera a aparência do corpo e 

elimina a baixa autoestima do sujeito.  

Tal transformação deverá acontecer não somente em seu corpo, mas o rosto também 

deverá sofrer várias intervenções até chegar ao modelo de semelhança da fotografia que 
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inspirou seu ―novo eu‖ que ela escolhe se tornar, pois sua nova identidade depende não 

somente de um novo corpo, mas também de um novo rosto para se transformar. Para isso, 

necessário se faz uma imagem em quem se espelhar. Uma imagem única. É na imagem da 

mulher perfeita que ela deseja se tornar: uma verdadeira artista, ao mesmo tempo perfeita. É, 

exatamente, essa referência que Carina procurou até encontrar em Lee Miller.  

Wels (2005) afirma que: ―A relação de Carina com seu corpo é um conflito 

permanente, pois trata-se de um corpo que não é seu, mas que é meramente o reflexo de um 

ideal distante.‖ Um corpo idealizado em cada detalhe. Além de todas as transformações 

sofridas em seu corpo, Carina também procura adquirir conhecimento no quesito arte e 

cultura. Torna-se alegre e falante para conquistar Rigel e vingar-se dele. Enfim, as 

transformações não acontecem somente em seu corpo, mas nos modos de se comportar, de se 

vestir; assume hábitos bem diferentes daqueles de antes de tornar-se outra mulher. No lugar 

da antiga Carina, surge outra, belíssima, segura de si, inteligente, despudorada e sedutora, 

cujo encanto seduz a todos os olhares. Seu corpo e identidade de antes serviram apenas para 

abrigar as transformações que originaram a outra, 100% planejada. 

 

Considerações finais 

Carina, já transformada, conquistou Rigel. Juntos, na convivência de namorados e 

amantes, ela: ―mostrava-se cada dia mais esquisita – para não dizer esquizofrênica. Algumas 

semanas antes do casamento, ele já suspeitava que a futura esposa não tinha controle sobre 

suas emoções.‖ (YOUNG, 1997, p. 64). Entretanto, estava apaixonado, não daria ouvidos a si 

próprio. Ela foi revelando uma identidade em crise pelos seus ataques, ciúme doentio pela ex-

mulher e pela filha dele; o ciúme de suas ex-namoradas e a perseguição a elas. Isso fez com 

que o fotógrafo visse seu descontrole emocional, mas a paixão o deixara cego de amores pela 

linda jovem de corpo escultural. 

Ao planejar as transformações pelas quais passaria para atingir seus objetivos de 

vingança a Rigel, Carina previu apenas acertos. Tudo deveria sair como ela havia planejado: 

detalhe por detalhe equacionado em quatro cadernos. Porém, ao estabelecer contato com o 

fotógrafo Rigel e as outras pessoas ligadas a ele, ou não, no convívio social diário, seus 

sentimentos e emoções traíram-na. Ela não planejou o controle de si mesma para deixar 

transparecer apenas os sentimentos de sua nova identidade. 
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Carina, a órfã mimada, cercada de cuidados pelo pai, ao crescer, não admite ser 

contrariada em seus desejos. Torna-se uma mulher fria e caprichosa, que deseja a morte do pai 

para receber sua herança. Simula uma batida de carro envolvendo Rigel e ela. Pretende desse 

modo, chegar até ele, depois conquistá-lo como parte da vingança que deverá ser sua 

destruição, causando-lhe sofrimento e total dependência dela, mas se trai em seus planos de 

vingança. Consegue realizar seu intento, porém, torna-se presa na própria armadilha. 

Para isso, seu corpo e sua identidade recebem cargas de alterações tão profundas que 

Carina inscreve sobre sua pele um novo corpo. Sua identidade, por meio da criação da outra, 

transforma-se em nova identidade para abrigar a nova mulher, agora transformada. 

Com o que ela não contou em nenhum momento é que a outra, seu duplo, tomaria para 

si toda a atenção, afeto e amor de Rigel. Ela não conseguiu romper com seu passado de 

menina gorda, desajeitada, sem nenhuma autoestima, que dentro de si ainda era, o que lhe 

gerou uma profunda crise de identidade. Todo o sofrimento físico pelo qual passou para 

adequar seu corpo ao padrão do corpo da outra, a cultura que adquiriu, não foram suficientes 

para dar-lhe o equilíbrio, amor e a autoestima que tanto desejou. Ao contrário, só fez 

aumentar sua infelicidade e a daquele a quem amou desde o primeiro instante em que o viu. 

Sua criação, idealizada para ser perfeita, torna-se sua rival ao tomar o seu lugar diante do 

outro. 

A literatura como linguagem estética a serviço da humanidade, por possuir a 

sensibilidade e o poder de absorver as inquietações e a subjetividade humana, reproduz seus 

desejos e conflitos existenciais, revelando na ficção fatos que em muito se aproximam de 

nossa realidade. A literatura especificamente no caso em que se refere à imagem feminina, 

constitui o campo ideal para analisar particularmente a problematização do corpo, do erotismo 

e da identidade em nosso tempo atual. 

A partir desta análise e descrição de como são vistas a imagem corporal feminina em 

nossa sociedade atual, representada nessa obra, verificou-se que a ficção em muito se 

assemelha à realidade. Disso depreende-se que Fernanda Young criou um universo referencial 

para a estética corporal feminina, que permite ao leitor conhecer o universo no qual circula 

essa imagem, no âmbito social e cultural que formam sua identidade. 

Fernanda Young produz uma literatura que vai de encontro ao público, ao retratar 

ficcionalmente a realidade circundante, pois, retrata a identidade feminina e sua subjetividade 
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ao tratar de valores que fazem parte de nossa sociedade no tempo presente, como a cultura do 

corpo. Uma cultura massificante, à qual a mulher encontra-se aprisionada, num tempo em que 

se apregoa o máximo de liberdade para o ser humano. Ao corpo feminino, estão atreladas as 

imposições de uma sociedade machista, que vê a mulher representada pelo seu corpo e não 

por suas qualidades individuais e intelectuais, mesmo no século XXI.  
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Resumo: O presente trabalho resulta de uma experiência didática executada na Escola 

Estadual Doutor Augusto Mariani, no município de Andradina-SP, com alunos do 3°colegial. 

Assim, comportou as seguintes pretensões: apresentar, primeiramente, a teoria semiótica de 

linha francesa para os alunos do ensino básico público, que para eles seria um meio para a 

leitura crítica e para interpretação; e averiguar a funcionalidade desta teoria empregada para o 

ensino de literatura. Para tanto foi aplicada uma sequência didática, em sala de aula, que se 

dividia em três etapas. Assim sendo, como atividade inicial, os alunos interpretaram o poema 

Canção para minha morte, de Manuel Bandeira apenas com os seus conhecimentos prévios e 

sem restrição alguma. Após essa atividade inicial, apresentou-se, com uma rigorosidade 

relativizada quanto ao emprego da terminologia específica da teoria, o nível fundamental do 

percurso gerativo de sentido da semiótica francesa, no entanto limitou- se somente a este nível 

devido à restrição temporal, uma vez que a sequencia didática era de apenas quatro aulas. 

Como atividade final, os alunos interpretaram novamente o poema anteriormente referido, 

porém agora com o suporte teórico apreendido durante sequência didática. Ressalta-se que 

esta experiência é fruto da conclusão de um curso de extensão intitulado ―Semiótica: Da 

produção à Desconstrução do sentido do texto verbal, não verbal e sincrético‖ realizado na 

UFMS, Campus de Três Lagoas. Diante desta experiência, e por uma questão de espaço e 

tempo, portanto, o objetivo do presente trabalho é descrever a experiência executada em sala 

de aula, apontar como a semiótica contribuiu para a formação de professores e os resultados 

alcançados antes e depois do conhecimento da referida teoria por parte dos alunos. A análise 

das redações mostra-nos a ampliação das habilidades interpretativas dos alunos, comprovando 

a hipótese aventada de que a semiótica francesa torna-se objeto modal importante também 

para os alunos do ensino médio e fundamental. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Semiótica; Ensino. 

 

Introdução 

As observações feitas neste artigo são baseadas na hipótese da validade da utilização 

da teoria semiótica da Escola de Paris para a formação dos alunos da educação básica 

enquanto leitores críticos e interpretadores fluentes de textos. Diante desta hipótese se fez 

uma abordagem prática de ensino com o intuito de amadurecer as concepções iniciais e 
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averiguar se era possível transformar a proposição inicial em uma realidade pedagógica. A 

abordagem feita pretendia desenvolver, em uma escola pública, um trabalho para ampliar as 

capacidades de leitura e de interpretação dos alunos que participassem das aulas planejadas. 

Justificam-se tais planos tendo em vista o fato de ao longo da carreira escolar os alunos não 

aprenderem a manusear nenhum aporte teórico-metodológico para a leitura interpretativa e 

crítica. 

Para tornar possível a concretização destas pretensões foi necessário fornecer aos 

alunos um suporte teórico-metodológico de leitura, que pudesse ser empregado de forma 

padrão para a análise de diversos gêneros textuais. Portanto, o trabalho didático realizado 

fundamentou-se na teoria semiótica francesa que foi ensinada parcialmente aos alunos para 

servir como mecanismo de interpretação. Ressalta-se, desde já, que foi apresentado em sala 

somente um recorte do percurso gerativo de sentido. 

Para melhor sistematizar o processo de ensino-aprendizagem se elaborou uma 

sequência didática que se dividia em três etapas: 1) atividade inicial em caráter de diagnóstico 

dos conhecimentos prévios; 2) apresentação da teoria por meio de uma explanação; e 3) 

atividade final com caráter avaliativo.  

Das atividades aplicadas durante as aulas restaram duas redações feitas por cada 

aluno, em que a primeira é a interpretação do poema Canção para minha morte, de Manuel 

Bandeira antes do aprendizado do nível fundamental do percurso gerativo de sentido. Já a 

segunda é a interpretação do mesmo poema utilizando as técnicas apreendidas durante a 

experiência didática. Após esta experiência, os objetivos do presente trabalho consistiram em 

destacar o aprimoramento interpretativo que os alunos obtiveram com a aprendizagem de 

algumas noções da teoria semiótica, comprovar a validade do emprego da semiótica francesa 

para o ensino de literatura e, também, ressaltar como a semiótica auxiliou na formação de 

professores do ensino básico.  

O corpus analisado neste artigo foi a produção escolar de três dos alunos que 

participaram das aulas e, assim, foi possível comprovar o quão profícuo é a semiótica aplicada 

ao ensino de literatura. A análise do corpus consistiu em verificar na redação inicial as 

capacidades interpretativas que o aluno já possuía antes da sequência didática e apontar, por 

meio da análise da redação final e da comparação das duas redações, a ampliação destas 
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capacidades após a experiência. Desta forma, aponta-se a evolução que os alunos obtiveram 

com o aprendizado teórico-metodológico da semiótica. 

Desta forma, este trabalho divide-se em três partes que serão dedicadas cada qual a 

uma etapa da presente pesquisa. A primeira é a Experiência didática com a semiótica e 

dedica-se a descrever passo a passo como foi desenvolvida a prática pedagógica embasada na 

semiótica francesa. A segunda é a Semiótica e a formação docente que avalia como o trabalho 

como a semiótica empregada no ensino de literatura auxiliou na formação do professor. A 

terceira é Análise do corpus: o antes e o depois que consiste na análise das redações e, 

portanto, a comprovação das hipóteses iniciais.  

 A validade do presente trabalho, enquanto produção do conhecimento científico, 

está em destacar e divulgar a proficuidade da prática de ensino embasada nos aportes teórico-

científicos da semiótica. Desta forma, esta pesquisa ao ressaltar os benefícios alcançados com 

esta prática pedagógica vem incentivar a adoção desta técnica de ensino por mais 

profissionais da educação e, assim, o conhecimento cientifico produzido atingirá uma maior 

amplitude social.  

 

A experiência didática com a semiótica 

A experiência didática que serviu de impulso inicial para as reflexões aqui propostas 

foi realizada na Escola Estadual Doutor Augusto Mariani, localizada na cidade de Andradina-

SP. O público alvo ao qual se direcionou o projeto foi uma turma do terceiro colegial, do 

período matutino, com a participação de 11 alunos. A escolha de um terceiro colegial em 

detrimento de qualquer outra série foi em consideração ao fato de que estes educandos 

estavam prestes a prestar os vestibulares e, desta forma, o aprendizado lhes seria benéfico, 

pois ofereceria, por meio da experiência, um método de funcional de leitura e interpretação de 

textos literários. 

Esta prática didática foi, também, o cumprimento de um dos requisitos para 

conclusão do curso de extensão ―Semiótica: da produção à desconstrução do sentido do texto 

verbal, não verbal e sincrético‖ o qual pretendia atuar na formação continuada de professores 

de Língua Portuguesa e Literatura da rede pública de ensino, bem como na formação dos 

futuros professores que são hoje acadêmicos. Além disso, pretendia disseminar a teoria 
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semiótica. Por fim, a extensão forneceria aos alunos do ciclo básico uma técnica de leitura 

crítica para orientá-los na atividade de interpretar. 

Já em sala de aula o processo de intervenção se dividiu em três etapas. Na primeira 

ou na atividade de diagnóstico (duração de aproximadamente cinquenta minutos) os alunos 

leram o poema Canção para minha morte, de Manuel bandeira e redigiram um texto 

interpretando-o, para isso utilizaram todos os seus saberes prévios sem restrição alguma. Por 

meio desta atividade inicial observou-se que os alunos não possuem um método específico e 

tão menos conhecem um aporte teórico para interpretar textos. A leitura deles, concluiu-se, 

reduz-se a uma mera tradução da obra para a linguagem que lhes é mais habitual, em forma de 

resumo. Portanto, a hipótese de que na carreira escolar o aluno não aprende um método de 

interpretação se confirmou. 

Na segunda parte (duração de aproximadamente uma hora e meia) preparou-se uma 

explanação para se ensinar o nível fundamental do percurso gerativo de sentido para os 

alunos, pois com os conhecimentos deste nível de leitura os alunos podem interpretar textos 

com mais coerência e desenvolver uma percepção mais profunda do conteúdo expresso por 

estes.  

 Na terceira etapa (duração de cinquenta minutos) os alunos novamente analisaram o 

poema inicial e redigiram outro texto, desta vez, utilizando o fundamento teórico-

metodológico apreendido na etapa anterior. Esta etapa foi uma avaliação final em todos os 

sentidos, pois, por seu intermédio, avaliou-se os alunos, avaliou-se a atividade docente e 

avaliou-se a funcionalidade da proposta de utilizar a semiótica como ferramenta de ensino de 

estratégias de leitura.     

 

Semiótica e a formação docente 

Os professores de literatura do ciclo básico de ensino, em sua maioria, não estão 

preparados para analisar obras literárias em sua amplitude de significação para que as aulas 

sejam autenticamente produtivas para a aprendizagem dos alunos. Assim, constata-se 

claramente que ao se trabalhar com o texto literário em aula os professores não possuem uma 

forma orientadora de leitura, ou seja, os professores não sabem por onde começarem, por 

onde seguirem e, quão menos, por onde terminarem a extração do sentido de textos literários.   
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Compreendendo esta realidade pedagógica desenvolveu-se, portanto, uma 

experiência de ensino de literatura amparada pelos aportes teóricos da semiótica Greimasiana, 

pois, segundo Diana Barros:  

 

Nos seus desenvolvimentos mais recentes, a semiótica tem caminhado nessa 

direção e procurado conciliar, com o mesmo aparato teórico-metodológico, 

as análises ditas ―interna‖ e ―externa‖ do texto. Para explicar ―o que o texto 

diz‖ e ―como o diz‖, a semiótica trata, assim, de examinar os procedimentos 

da organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de 

produção e de recepção do texto (BARROS, 2005, p. 12). 

 

Assim, a semiótica se configura como um mecanismo que auxilia no desvendamento 

dos sentidos dos textos em geral, então quando empregada para o ensino de literatura ela 

torna-se um instrumental teórico que fornece aos professores um meio objetivo, dinâmico e 

funcional de analisar os textos de literatura, sendo assim é possível, com tal aporte teórico, 

superar a situação de despreparação do professor para a leitura e análise.  

A atividade de ensino de literatura orientada pela semiótica francesa aponta que a 

utilização desta teoria é uma alternativa para que o professor possa extrair o conteúdo das 

obras literárias sistematicamente e conscientemente. Além disto, sendo a aprendizagem uma 

atividade que pressupõe a orientação, a semiótica pode auxiliar os professores a orientarem os 

aprendizes a desenvolverem uma boa interpretação literária. Nesta perspectiva, a semiótica 

disponibiliza, por meio do percurso gerativo de sentido, um instrumental que auxilia tanto os 

professores quanto os alunos, isto porque o percurso é ―uma sucessão de patamares [...] que 

mostra como se produz e se interpreta o sentido, num processo que vai do mais simples ao 

mais complexo‖ (FIORIN, 1990, p. 17).  

Por meio da prática de docência realizada, pôde-se constatar que o professor, 

amparado pela semiótica francesa como um conjunto de técnicas didático-metodológicas de 

ensino, consegue ensinar aos alunos uma forma objetiva de se extrair o sentido do texto 

literário, visto que ―a semiótica utiliza-se do percurso gerativo para descrever os sentidos do 

texto, para tanto, trabalha com um nível fundamental, um nível narrativo e um nível 

discursivo‖ (MERITH-CLARAS, 2013, p. 18).  

Portanto essa prática de ensino apontou o quão útil é a semiótica para formação 

devida do docente do ensino regular, pois o professor que domina a teoria e a utiliza como 

meio de ensino de literatura acaba sistematizando e ordenando melhor o desenvolvimento da 
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aula, uma vez que as suas observações analíticas sobre o texto literário não são simplesmente 

resultado de inferências ou respostas prontas dos livros didáticos. 

Enfim, o professor que possui o suporte teórico-metodológico, fornecido pela 

semiótica francesa ou greimasiana, possui meios para analisar e ensinar os alunos a 

analisarem o texto literário com o máximo de clareza e objetividade para que se compreenda 

efetivamente o sentido de cada texto literário de forma crítica e se tenha um norte ao escrever 

um texto interpretativo, partindo do princípio de que toda desconstrução pressupõe uma nova 

construção de sentidos. 

 

Análise do corpus: o antes e o depois 

Esta seção se dedica a análise da produção escrita dos alunos. Com esta análise se 

desvenda o desenvolvimento que os alunos obtiveram ao interpretar o poema, utilizando o 

nível fundamental do percurso gerativo de sentido, sendo que no nível fundamental se 

desvenda como o sentido se constrói pelas oposições semânticas (BARROS, 2005). Para tanto 

se debruçou sobre as redações feitas por três alunos, demarcando e comparando o 

desempenho inicial e o final para destacar o aprimoramento das técnicas de interpretação e 

leitura crítica alcançada pelos alunos.  

O poema-alvo interpretado pelos alunos foi Canção para minha morte, de Manuel 

Bandeira. Para melhor sistematização se transcreve o poema e se delineia algumas 

observações a cerca do nível fundamental do percurso aplicado ao poema: 

 

Bem que filho do Norte, 

Não sou bravo nem forte. 

Mas, como a vida amei 

Quero te amar, ó morte, 

– Minha morte, pesar 

Que não te escolherei. 

 

Do amor tive na vida  

Quanto amor pode dar: 

Amei, não sendo amado, 

E sendo amado, amei. 

Morte, em ti quero agora 

Esquecer que na vida 

Não fiz senão amar. 

  

Sei que é grande maçada 
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Morrer, mas morrerei 

– Quando fores servida – 

Sem maiores saudades 

Desta madrasta vida, 

Que, todavia, amei. 

(BANDEIRA, 2001). 

 

No nível fundamental, portanto, deve-se ―determinar a oposição ou as oposições 

semânticas a partir das quais se constrói o sentido do texto.‖ (BARROS, 2005, p. 14). No caso 

do poema de Manuel Bandeira, a oposição semântica mais marcante é Vida vs. Morte, ou seja, 

a construção do sentido expresso pelo poema é delineada a partir deste jogo de contrastes.  Na 

primeira estrofe do poema, a categoria semântica Vida é demarcada como eufórica (―como a 

vida amei‖), enquanto a categoria semântica Morte é caracterizada como disfórica (―pesar/ 

Que não te escolherei.‖) para o actante. Entretanto, no desenvolvimento do poema, há uma 

troca do valor eufórico e disfórico entre Vida e Morte, pois, na segunda estrofe, com a 

afirmação do eu-lírico da falta de correspondência no amor que passara (―Do amor tive na 

vida/ Quanto amor pode dar:/ Amei, não sendo amado‖) a categoria semântica Vida torna-se 

disfórica. Já a categoria semântica Morte torna-se eufórica por significar a possibilidade de 

um fim deste sofrimento do não-amor (―Morte, em ti quero agora/ Esquecer que na vida/ Não 

fiz senão amar‖.). Na terceira estrofe do poema de Bandeira, a categoria semântica morte 

mantém-se eufórica, pois o poeta apresenta conformação diante da morte evidente (―Sei que é 

grande maçada/ Morrer, mas morrerei.‖) e a categoria Vida ainda é disfórica, pois é taxada 

como ―madrasta‖, termo que na tradição ocidental soa pejorativamente (―Desta madrasta 

vida‖).  

Quanto à estruturação desta seção, primeiramente será apresentada a redação inicial 

do aluno, seguida da análise que objetiva demonstrar os aspectos eufóricos e disfóricos do 

texto do aluno. Depois a segunda escrita e a devida análise que busca demonstrar as evoluções 

conquistadas pelo aluno. Este esquema será seguido na análise das seis redações, ressaltando-

se que os alunos escolhidos são demasiadamente heterogêneos e passíveis de apresentarem 

divergências no nível de aprendizagem. 

 

Análise da produção do aluno ―A‖ 
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O poema fala do desespero de alguém que está na beira da morte. Esse alguém amou 

muito na vida, mas não foi correspondido e por isso deseja morrer. O poeta ainda afirma 

que não sentirá muitas saudade da vida. 

 

Percebe-se que a redação elaborada pelo aluno ―A‖ é fruto de uma leitura 

demasiadamente superficial, pois o estudante não foi capaz de desenvolver uma observação 

sobre o poema que explicasse o sentido expresso pelo eu-lírico. Assim se configurando, a 

análise se equivoca inicialmente, sendo baseada provavelmente em experiências subjetivas do 

aluno, quando afirma, por exemplo, que o eu-lírico está desesperado com a morte evidente 

(―O poema fala do desespero de alguém que está na beira da morte‖), no entanto não há no 

poema elementos que evidenciem este desespero com a morte prevista, ao contrário, o poeta, 

o narrador trava um diálogo e faz uma declaração à morte: ―...como a vida, quero te amar, o 

morte‖.  

Nota-se, nesta redação, que houve uma dificuldade acentuada na localização do tema 

do poema, por isso o aluno acabou apenas se limitando a parafrasear trechos do poema, não 

encontrando o seu sentido, não fazendo uma análise, mas limitando-se a um resumo, e ainda 

assim, sem corresponder com seu sentido, aquele que retrata a morte como uma canção, 

símbolo da vida de outros poetas. Sua redação, embora apresente coesão, não apresenta 

coerência, porque não encontra o tema do poema, mas deturpa sua significação. Assim, o 

aluno apenas joga ideias que remetem à valoração disfórica da morte como na maioria das 

culturas, reproduzindo a fala comum.  

Portanto, os meios de interpretação utilizados pelo aluno, ou melhor, a ausência deles, 

acabou comprometendo completamente a interpretação. Ele não consegue assumir um ponto 

de vista fixo e defendê-lo com argumentos concretos, não abstrai o sentido do poema e 

desenvolve quantitativamente pouca escrita. Estes argumentos reforçam a tese de que os 

alunos não conseguem interpretar e muito menos ler criticamente um texto literário.  

Já analisada a redação inicial, portanto, segue-se para a redação final: 

 

Nesse poema, o narrador chama pela morte sem outra saída, porque amou muito na vida 

sem ter sido correspondido. 

O tema do poema é a oposição vida e morte, que são colocados na primeira estrofe 

(durante essa juventude dele) na oposição euforia (vida) e disforia (morte) e na última 

estrofe (na velhice dele) euforia (morte) e disforia (vida). 
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Nesta outra redação, a segunda, produzida após o aprendizado do nível fundamental 

do percurso gerativo de sentido, é perceptível uma gradual evolução no nível de interpretação 

em comparação com a redação inicial, porque o aluno consegue localizar com objetividade a 

oposição vida versus morte, embora não consiga perceber que ambos os termos que deveriam 

se portar como contrários no quadrado semiótico, com base nesta primeira estrofe funcionam 

como sinônimos do ponto de vista do sentido, porque é atribuída a morte um valor tal qual o 

da vida. Há, no entanto, a percepção de uma abstração dos sentidos do poema de forma mais 

progressiva e sistemática.   

O aluno encontrou precisamente uma oposição tradicional da vida em relação à 

morte e isso se deu pela sequência didática, uma vez que essa segunda escrita reflete sua 

análise a posteriori. Não podemos dizer categoricamente, com base nesta primeira estrofe, 

que o tema, utilizando os meios apreendidos com as aulas sobre o percurso, seja o da oposição 

vida e morte, por conta do poeta contrariar a tradição cultural do valor da morte, 

desestruturando a forma fixa desta temática no poema. Todavia, nota-se que o aluno assumiu 

um ponto fixo de observação sobre o poema que foi desenvolvido durante toda a redação.  

A segunda redação apresentou um desenvolvimento quantitativo maior e uma melhor 

estruturação da redação, diferentemente do que ocorreu inicialmente. O aluno apresentou uma 

ideia inicial sobre o poema e a desenvolveu ao longo da redação e, por fim, concluiu a 

hipótese trazida inicialmente. Portanto, constata-se, por meio da análise do antes e do depois, 

que o percurso gerativo de sentido possibilitou ao aluno melhor organizar sua escrita. 

 

Análise da produção do aluno ―B‖ 

 

O poeta amou muitas vezes na vida e ninguém amou ele também. Ele ―tá‖ velho e por isso 

sabe que vai morrer só que ele não esta querendo morrer, como ninguém quer ele também 

não quer. Depois que morrer o poeta quer esquecer tudo que aconteceu de ruim na sua 

vida, mas agora que vai morrer vê que foi feliz na vida também. O poeta vai morrer logo e 

sabe que vai então ele vai falar de como foi a vida dele. Mas ele aceita que morrer é 

normal para quem é velho e tá até feliz por isso porque a vida dele é ruim.  
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O aluno B, na redação inicial, embora tenha escrito uma quantidade razoavelmente 

satisfatória não teve sucesso em sua interpretação. No processo de desvendamento do sentido 

não foi capaz de alcançar as camadas mais profundas de significação, pois a escrita se 

resumiu em um conjunto de ideias sobre o conteúdo que, em sua maioria, resultavam de 

experiências subjetivas. Além de ser um aglomerado de opiniões subjetivas, não houve 

linearidade na construção do texto, porque não se apresentou uma estrutura composta por uma 

introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Quanto ao tema, o aluno não consegue 

apontar o tema especificamente, embora consiga indicar alguns elementos que se relacionam 

com ele.  Portanto em momento algum este aluno demonstrou em sua redação ter 

compreendido substancialmente o poema.  

Desta forma, a redação não se configura com a devida continuidade sistemática, ou 

seja, faz várias afirmações que não são desenvolvidas ao longo do texto, resumindo-se a uma 

transcrição simplificada do poema. Portanto o que o aluno faz é uma espécie de ―releitura‖ do 

poema, uma síntese. Percebe-se que o aluno não consegue definir um eixo temático 

específico, optando por reescrever alguns versos do poema com suas próprias palavras, com 

pouca característica crítica.  A sua redação não se desenvolve, ou seja, a escrita e os 

argumentos são um mero rodear sem objetivo claro, embora apresente seu ponto de vista 

quanto ao pensamento do poeta.  

Depois destas observações atenta-se a observar a redação final do aluno ―B‖:  

 

O poema de Bandeira vai falar da tristeza do poeta por saber que a sua vida ―tá‖ acabando 

dá para saber isso por causa da oposição que o poema trata que é oposição vida e a morte. 

A vida não foi muito boa então é disfórico e a morte é boa e é eufórica então. Já que a 

vida não foi boa porque ninguém que ele amou correspondeu e ele sofreu por isso ele acha 

que a morte pode ser melhor então ele aceita morrer para saber se depois da morte vai ser 

melhor. 

 

A redação que o aluno ―B‖ produziu após a sequência didática, em que se 

apresentaram os níveis possíveis de leitura do texto, apresenta alguma captação gradual do 

sentido, como a oposição principal vida e morte. O aluno já nas primeiras linhas de sua 

redação aponta o que seria o tema do poema e justifica ainda que o desvendou por meio da 

busca das oposições presentes no texto. O aluno se concentra nesta ideia, sendo, portanto, 

menos disperso em sua argumentação e menos redundante que anteriormente. Assim, é 
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desenvolvida uma ideia ordenada sobre o que é expresso no poema, aproximando-se da 

compreensão do texto literário. 

A redação tem uma introdução que é a apresentação do tema, um desenvolvimento 

que é o apontamento de como se descobriu esse tema e como aparece no poema (euforia vs. 

disforia) e uma conclusão da ideia inicial, como escreve: ―ele aceita morrer para saber se 

depois da morte vai ser melhor.‖  

Conclui-se, por fim, que a teoria beneficiou este aluno por: proporcionar uma 

maneira fácil de identificação do tema do texto poético; conhecendo o tema, a redação se 

desenvolve ao invés de ficar rodeando; há coerência na estrutura da redação; o aluno se fixa 

em um ponto de vista; e, por meio, da redação consegue se aproximar mais da descoberta do 

efeito de sentido do texto literário, embora apresente uma contradição ao afirmar que 

―ninguém que ele amou correspondeu‖, porque, na verdade, o poeta informa, pelo narrador 

textual, sua posição de amante não correspondido, mas também correspondido: ―Amei, não 

sendo amado/ E sendo amado, amei‖. 

 

Análise da produção do aluno ―C‖: 

 

O poema vai tratar do sofrimento que é morrer e de uma pessoa que ta morrendo e nem 

liga que vai morrer porque a vida dele é muito ruim, diz que morrer é difícil mas o se 

conforma que vai morrer. O poeta esta a beira da morte e vai relembra toda sua vida e diz 

que a vida foi ruim por que todo amor que ele deu para as pessoas as pessoas não deram 

de volta para ele. É ruim amar sem ser amado. O poeta quer morrer para esquecer as 

coisas ruim que fez na vida e fizeram para ele. 

 

O aluno C apresentou, por meio de sua redação, uma escrita razoável, seu texto se 

mostrou pertinente com a realidade do poema, embora em alguns momentos apareçam 

algumas expressões subjetivas que não existem no poema (―É ruim amar sem ser amado‖). A 

argumentação desenvolvida não é muito sólida, posto que o aluno não comprova nenhuma de 

suas afirmações. 

Ele faz o apontamento do que seria para ele o assunto tratado no poema (―o poema 

vai tratar de uma pessoa que ta morrendo e nem liga que vai morrer porque a vida dele é 

muito ruim‖). No entanto este apontamento é apenas parcialmente correto. Embora afirme um 
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assunto específico o aluno não produziu, em seu texto, os argumentos necessários para 

defender este ponto de vista, portanto a sua redação não é totalmente satisfatória por não 

apresentar uma argumentação concreta, nem mesmo concluir. Percebe-se uma certa falta de 

objetividade ao interpretar o poema. Sua segunda redação, por outro lado, apresenta uma 

ampliação da captação do sentido. Observe:  

 

O poema vai tratar da vida e da morte. A vida é o que tem de bom na vida, legal, o que é 

eufórico. Já a morte é o que é disfórico.  Só que o poeta não foi feliz na vida então para ele 

morrer vai ser melhor. Dá para saber isso encontrando as oposições que tem no poema. O 

poeta então não liga de morrer mesmo sabendo que a morte não é boa porque a vida dele é 

péssima e até pior que a morte. 

 

Comparada com a primeira redação, esta segunda escrita aponta para um 

determinado avanço nas habilidades interpretativas do aluno e se constrói por meio de um 

texto mais coerente e melhor estruturado. Desta vez as três fases de construção textual (a 

introdução do que será tratado, o desenvolvimento de uma argumentação sólida e uma 

conclusão) foram aprimoradas devido à utilização de algumas técnicas fornecidas pela 

semiótica francesa. 

Por meio da localização das oposições o aluno conseguiu eleger a temática de forma 

mais centrada, sem dificuldades de concentração objetiva em um único ponto de observação. 

Ao conhecer o tema mais profundamente, via jogo de oposições, o aluno conseguiu definir 

mais claramente o que o texto trata na introdução de sua redação. Ainda se utilizando das 

oposições, foi possível argumentar sobre qual o significado que tem o poema enquanto 

unidade de expressão linguística. Na conclusão o aluno conseguiu ―amarrar‖ as ideias e fazer 

um fechamento da sua redação. 

O aporte teórico ensinado para este aluno lhe proporcionou um distanciamento maior 

do objeto analisado, uma objetividade mais crítica no trabalho interpretativo, ou seja, os 

traços de subjetividade foram superados e substituídos por uma argumentação mais pertinente 

no que se refere à análise objetiva do texto.  

 

Conclusão 
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Os resultados obtidos com a experiência didática são incentivadores e apontam para 

um leque de possibilidades futuras, visto que se houvesse continuidade nos trabalhos com a 

semiótica em sequências didáticas futuras nesta mesma turma poder-se-ia conseguir 

resultados que a priori são incalculáveis. Por exemplo: conhecimento dos demais níveis do 

percurso; aplicação do percurso em outros gêneros literários; e capacidade de ler e interpretar 

com maior teor de criticidade e objetividade entre outras possibilidades. 

Além disto, a semiótica pode auxiliar na atividade de ensino, então os docentes 

conhecedores desta teoria e da possibilidade de empregá-la nas aulas de literatura possuem 

um suporte a mais para fazer das suas aulas mais dinâmicas e mais produtivas, isto porque a 

teoria possibilita um maior aproveitamento do texto. Conhecida esta realidade, portanto, o 

professor alçado dos fundamentos semióticos com certeza evita que as aulas de literatura se 

tornem aulas de leitura ou que o texto literário vire pretexto ou exemplo para ensino de 

gramática.   

Já no que tange à análise das redações dos alunos que apreenderam o nível 

fundamental do percurso gerativo de sentido observamos que a semiótica serviu como um 

importante meio de orientação para os alunos interpretarem e lerem criticamente o texto 

literário, ampliando suas percepções sobre o sentido no interior do enunciado/texto literário. 

Assim, a semiótica é um método sistemático, objetivo e, acima de tudo, funcional para a 

leitura e para a interpretação de textos literários no ensino básico.  
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Resumo: O estudo tem como objetivo a análise e a problematização do gênero do discurso 

história em quadrinhos não-ficcional intitulada O incrível mensalão, de Angeli, veiculada no 

Jornal Folha de São Paulo, no dia 19 de agosto de 2012. A fundamentação teórica liga-se às 

obras de Bakhtin (1997, 2003) e os conceitos de interação verbal, gêneros do discurso, 

ideologia do cotidiano, dentre outros. Para a teorização das histórias em quadrinhos, são 

utilizadas as obras de Eisner (2001; 2005), com foco nos conceitos de arte sequencial e 

narrativa gráfica; dentre outros autores. No transcorrer das análises é perceptível o uso do 

gênero do discurso história em quadrinhos para a abordagem de assuntos não-ficcionais, como 

o caso do mensalão. Tem-se assim, o uso constante dos quadrinhos para expressar assuntos 

não-ficcionais, temáticas anteriormente destinadas a outros gêneros do discurso, como o 

artigo científico, o artigo de opinião, dentre outros, nos quais prevalecem, 

predominantemente, o uso da linguagem verbal e formal. As características que corroboram 

para o uso da história em quadrinhos não-ficcional são a utilização da linguagem verbal e não-

verbal, pois, em consonância com Bakhtin (1995, p.44), ―cada época e cada grupo social têm 

seu repertório de formas de discurso na comunicação socioideológica‖, isto é, na sociedade 

contemporânea brasileira – verbal e maciçamente visual, imagética – tem-se a possibilidade 

de uso das histórias em quadrinhos para a abordagem de assuntos não-ficcionais;  a relação 

entre as forças centrípetas e centrífugas do gênero, as forças centrípetas mantêm as 

características do que é o gênero HQ – relação entre o verbal e o não-verbal, arte sequencial, 

personagens ficcionais e outros – e as forças centrífugas possibilitam a transformação, a 

mudança, neste caso específico, a possibilidade de abordagem de temáticas e personagens 

não-ficcionais, como o caso do mensalão; e a crescente aceitação do gênero na sociedade 

contemporânea. 

PALAVRAS-CHAVE: Quadrinhos; não-ficcional; discursos verbo-visuais. 

  

Na atualidade, é perceptível o crescente uso das histórias em quadrinhos para a 

elaboração de matérias jornalísticas relacionadas à política, aos movimentos sociais, dentre 

outros. Fato que nos motiva a questionar o porquê do uso constante dos quadrinhos para 

expressar assuntos não-ficcionais, pois, anteriormente, os quadrinhos abordavam com 

exclusividade a temática de cunho ficcional.  
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Para refletir sobre esse uso recente optamos por analisar o gênero do discurso história 

em quadrinhos intitulada O incrível mensalão
149

, de Angeli, veiculada em meio impresso e 

digital no Jornal Folha de São Paulo, no dia 19 de agosto de 2012.  

Nosso objetivo é problematizar o porquê da escolha do gênero história em 

quadrinhos não-ficcional, com embasamento teórico nas obras de Bakhtin (1997, 2003) e os 

conceitos de interação verbal, gêneros do discurso, ideologia do cotidiano, dentre outros. E de 

Eisner (2001, 2005) e suas noções de arte sequencial e narrativa gráfica, dentre outros autores 

que teorizam acerca dos quadrinhos.  

Optamos pela construção de uma pesquisa de cunho qualitativo, pois, segundo Denzin 

e Lincoln (2006), trata de um campo interdisciplinar que atravessa as ciências humanas, 

sociais e físicas. A pesquisa qualitativa é concebida como um conjunto de atividades 

interpretativas, com foco multiparadigmático, que possibilita aos seus praticantes um 

compromisso com a perspectiva naturalista e com a compreensão interpretativa da experiência 

humana.  

No processo da pesquisa qualitativa, "cada pesquisador fala a partir de uma 

comunidade interpretativa distinta que configura, em seu modo especial, os componentes 

multiculturais, marcados pelo gênero, do ato da pesquisa" (DENZIN; LINCOLN, 2006, p.32). 

Ou seja, as análises do gênero do discurso história em quadrinhos não-ficcional, durante o 

processo de pesquisa, são embasadas na teoria bakhtiniana sobre gêneros do discurso e na 

teoria das histórias em quadrinhos e, também, são marcadas pelas experiências sócio-culturais 

e ideológicas individuais, o que confere aos estudos certa particularidade.  

Para a realização das análises, segundo o método interpretativista, é utilizada 

exclusivamente a metodologia de análise de documentos. Um documento, em consonância 

com Duffy (2008), é uma impressão deixada em um objeto físico, por um ser humano, como 

fotografias, textos, vídeos ou história em quadrinhos, sendo essa última o corpus para a 

pesquisa, definida como um tipo de documento de mídia, publicada em sites, via internet e/ou 

em revistas, gibis. 

Partimos, na sequência, para a explicitação de alguns pontos essenciais relativos ao 

gênero do discurso e à história em quadrinhos. 

 
                                                           
4       

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml 
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Gêneros do discurso 

Para refletirmos sobre os gêneros do discurso é necessário estabelecermos algumas 

considerações sobre o texto. Em consonância com Koch (2009, p.13), ―a concepção de sujeito 

da linguagem varia de acordo com a concepção de língua que se adote‖ e, consequentemente, 

ambas interferem na concepção de texto. 

Se concebermos a língua como representação do pensamento tem-se o sujeito 

psicológico, dono de suas vontades e ações, e para tal, o texto é visto como um produto lógico 

do pensamento do autor e resta apenas ao leitor/ouvinte captar essa representação, fato esse 

que configura um papel passivo por parte do receptor/leitor do texto. 

Se adotada a concepção de língua como estrutura, como código, vista apenas como 

mero instrumento de comunicação, o texto é visto como simples produto dessa codificação, 

em que o leitor/ouvinte deve apenas decodificar o transposto pelo emissor, logo, a concepção 

de sujeito se dá em torno do assujeitamento, na qual o indivíduo não é dono de seu dizer e de 

sua vontade.   

Na concepção de língua como lugar de interação, com a qual nos identificamos, os 

sujeitos atuam como construtores sociais e, por conseguinte, o texto é considerado como o 

lugar da interação e os interlocutores como sujeitos ativos que nele se constroem e são 

construídos, dialogicamente. Destarte, a partir dessa acepção, Koch (2009, p. 20) define o 

texto como um ―evento dialógico (Bakhtin), de interação entre os sujeitos sociais – 

contemporâneos ou não, co-presentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo 

constante‖ e, em decorrência, é por meio da interação entre o texto e os sujeitos que os 

sentidos do texto são construídos. Temos assim, alguns apontamentos para iniciarmos a 

compreensão da noção de gênero do discurso, de Bakhtin.  

A partir da translinguística, que tem como objeto de estudo os enunciados, tem-se a 

análise translinguística das unidades linguísticas transfrásticas, que objetiva, segundo Fiorin 

(2010), analisar as significações do texto e, principalmente, examinar as relações com o que 

está fora dele. Logo, na translinguística, problematizada por Bakhtin, o discurso é também o 

objeto de análise, pois o discurso é um objeto integralmente linguístico, integralmente 

histórico e é dialógico, por sua relação permanente com outros discursos – dialogismo. 

Conforme Fiorin (2010), a análise translinguística é a análise do modo de funcionamento real 

da linguagem, o que significa a análise da historicidade do discurso, do processo sócio-
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histórico e ideológico de constituição dos sentidos. Em consonância com Faïta (2005), para 

Bakhtin o discurso é visto como uma multiplicidade de sistemas de crenças verbo-ideológicas 

e sociais interligadas.  

 A teoria construída pelo filósofo russo Bakhtin é pautada, dentre outros aspectos, nas 

críticas direcionadas ao objetivismo abstrato realizado por Saussure e ao subjetivismo 

individualista. Em linhas gerais, para Saussure (1997), a linguagem é multiforme e heteróclita 

e origina-se da dicotomia língua (langue) e fala (parole). E a partir dessa acepção, Saussure 

foca seus estudos sobre a língua, que é vista como um sistema de signos que se constitui 

através de regularidades (convenções e normas). Já a fala é resultado de combinações 

individuais e, por sua complexidade devido às escolhas voluntárias dos falantes, não é 

abordada com profundidade nos estudos saussurianos, fato que contribui para as críticas de 

Bakhtin ao objetivismo abstrato. 

 Bakhtin (2006) explicita que a língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua (objetivismo 

abstrato) nem no psiquismo individual dos falantes (subjetivismo individualista). Assim, a 

verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada por meio da enunciação ou das enunciações. Para o autor, a palavra é produto da 

interação, pois, procede de alguém (locutor) para alguém (interlocutor). Uma mesma palavra 

pode possuir vários sentidos e entoações segundo a situação e o contexto social de inserção 

dos falantes. A palavra é constituída por leis sociológicas e ideológicas. 

  Assim, as críticas feitas por Bakhtin (2006) ao objetivismo abstrato, com foco nas 

obras de Saussure, explicitam a constituição da teoria bakhtiniana. Têm-se então, reflexões 

sobre a relação interativa entre locutor e interlocutor; a importância da situação e do contexto 

para a construção de sentidos variados; a diferença entre compreender e identificar; o signo é 

variável e flexível; a língua é viva e, por isso, não deve ser estudada como língua morta ou 

estrangeira ao falante; a palavra é carregada de um conteúdo ou sentido ideológico ou 

vivencial e seu sentido é totalmente determinado por seu contexto; a enunciação é de natureza 

social e é uma resposta a alguma coisa.  

 Destarte, para Bakhtin (2006), todo signo é ideológico e sem signos não existe 

ideologia. O signo reflete e refrata a realidade.  A ideologia é vista como cotidiana, valorativa, 

isto é, a ideologia não possui apenas uma conotação política, mas também aspectos 
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relacionados ao social, ao histórico, ao cultural, ao que é considerado justo/injusto, 

certo/errado, bom/ruim e outros. É perceptível que o significado não é dado previamente, pois 

é construído a partir das ideologias. Como assinala Bakhtin (2006, p.67), ―cada palavra se 

apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 

orientação contraditória‖. 

 De acordo com Bakhtin (2003), todos os variados campos da atividade humana 

encontram-se ligados ao uso da linguagem. Isto é, o ser humano, o sujeito, inserido nos 

diversos contextos – familiar, profissional, acadêmico, amoroso, dentre outros –, interage com 

outros sujeitos e consigo próprio via linguagem, seja ela verbal ou não-verbal. Assim, para 

Bakhtin (2006), a interação verbal está vinculada às condições de uma situação social, cada 

época e cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na comunicação 

socioideológica. Fato que não contradiz, conforme as concepções bakhtinianas, a unidade 

nacional de uma língua. A língua é vista como uma atividade essencialmente dialógica, na 

qual os sujeitos interagem em dados momentos sócio-históricos e ideológicos.  

Em consonância com Bakhtin (2006; 2003), o emprego da língua realiza-se em 

forma de enunciados
150

 concretos, únicos e não reiteráveis, que podem ser orais ou escritos, 

proferidos pelos integrantes dos diversos campos da atividade humana. Os enunciados 

pressupõem a alternância dos sujeitos; a atitude responsiva, as réplicas; o autor é inserido na 

realidade imediata; é marcado pela exauribilidade, com efeito de final, o sentido é pleno no 

contexto; e possui uma estabilidade relativa.  Para Bakhtin (2003), os enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada um dos campos da atividade humana, por meio 

do conteúdo temático (o tema, o assunto, o conteúdo do texto), do estilo (as escolhas feitas 

pelo sujeito) e da construção composicional (o aspecto formal, as funções do texto).  

Estes três elementos – conteúdo temático, estilo e construção composicional – 

encontram-se indissoluvelmente associados ao todo do enunciado e, por isso, são igualmente 

determinados pelas peculiaridades dos variados campos da atividade humana, da 

comunicação. Campos que elaboram seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

denominados gêneros do discurso. 
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 No transcorrer de suas obras, Bakhtin (2006, 2003) não faz distinções entre enunciado e enunciação.  
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Portanto, para Bakhtin (2003, p.262), gêneros do discurso são ―tipos relativamente 

estáveis de enunciados‖. O que significa afirmar que os gêneros são dinâmicos, no sentido, de 

serem moldáveis pelos interlocutores inseridos em dados contextos sócio-históricos e 

ideológicos, e que possuem também características/formas predominantes, pré-estabelecidas 

historicamente, por meio de convenções linguísticas e/ou literárias, que permitem a 

identificação e a percepção de dadas peculiaridades frente à heterogeneidade de gêneros 

existentes na sociedade. 

Ao verificarmos sua característica relativamente estável, é possível interpretarmos 

que o que constitui um gênero não são apenas seus aspectos formais, mas também a sua 

ligação, a sua conexão, com uma situação social de interação, haja vista que para nós a língua 

é concebida como o lugar da interação, a qual encontra-se sujeita à variações sociais, 

culturais, ideológicas, geográficas, dentre outras, pois se a língua varia, os gêneros também 

variam, adaptando-se e renovando-se continuamente nas tensões entre a tradição, o estável, 

que permite identificar, por meio da inserção na história, as características recorrentes de 

determinados gêneros, e o novo, que é passível de mudança, de variações, daí o porquê dos 

gêneros do discurso serem relativamente estáveis.  

Em outras palavras, de acordo com Bakhtin (2003), o processo de constituição dos 

gêneros do discurso não é algo extremamente fixo e imutável, mas sim um processo interativo 

entre o estável e o mutável, pois este processo é composto por forças centrípetas, que mantêm 

a estabilidade, as características tradicionais dos gêneros, e por forças centrífugas, que são os 

pontos de fuga, de mudanças, de variações possíveis em torno dos gêneros do discurso. 

As tensões entre a tradição e o novo são essenciais para a concepção de gênero do 

discurso, pois como afirma Bakhtin (2003), se os gêneros não existissem, se nós não os 

dominássemos e, em consequência, tivéssemos que criá-los sempre que fossemos enunciar, no 

processo da fala e da escrita, seria quase impossível a interação por meio da língua. 

Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso se dividem em primários (simples) e em 

secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas científicas e outros). Durante o 

processo de formação, os gêneros secundários, mais desenvolvidos e organizados, incorporam 

e reelaboram vários gêneros primários – que se formam em situações de comunicação 

imediatas –, o que demonstra a extrema variedade e heterogeneidade dos gêneros discursivos. 
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Destarte, a partir da teorização explicitada podemos caracterizar as histórias em 

quadrinhos como um gênero do discurso, como um tipo relativamente estável de enunciado. E 

é por apresentar essa característica relativamente estável que podemos observar atualmente 

um ―novo‖ uso, uma transformação do gênero HQ, que passa agora abordar também assuntos 

não-ficcionais, como é o caso do corpus para nossa análise, O incrível mensalão, de Angeli, 

que retrata segundo o próprio autor ―a história do super-escândalo que abalou o mundo 

político e fez tremer o governo Lula‖. 

Contudo, antes de partimos para a análise, é importante discutirmos sobre o gênero 

do discurso história em quadrinhos. 

 

História em Quadrinhos 

As histórias em quadrinhos (doravante HQs) florescem no final do século XIX, nos 

Estados Unidos, devido à ambientação favorável ao seu surgimento como comunicação de 

massa, como a evolução da indústria gráfica e o aparecimento de grandes cadeias 

jornalísticas, fatores que tornam possível uma maior e mais rápida disseminação, transmissão 

dos quadrinhos, em meio impresso, o que facilitou também a agilidade, a distribuição e as 

vendas das HQs.  

Após a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), cresce a popularidade das histórias 

em quadrinhos com o aparecimento de heróis ficcionais no conflito bélico e, posteriormente, 

surgem os gêneros de terror e suspense, que dão continuidade à popularidade entre o público 

juvenil e adulto, pois as HQs representam de maneira lúdica e patriotista a defesa da ordem e 

da justiça no período sócio-histórico e ideológico vivido pelos adolescentes e jovens da época. 

Entretanto, durante o período de pós-guerra e início da Guerra Fria, o psiquiatra 

alemão naturalizado americano, Fredric Wertham, em seu livro intitulado Seduction of the 

Innocent (Sedução do Inocente), em 1954, faz a associação da leitura de HQs a casos 

patológicos de jovens e adolescentes problemáticos (RAMA; VERGUEIRO, 2008). Obra que 

causou um rebuliço nos Estados Unidos e influenciou a campanha para a censura das 

publicações dos quadrinhos.  

Frente à campanha negativa em torno das HQs e apesar da imensa popularidade entre 

crianças, jovens e adolescentes, a leitura das histórias em quadrinhos passa a ser estigmatizada 
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pelas camadas ditas ―pensantes‖ e ―cultas‖ da sociedade, pois acredita-se, em consonância 

com Rama e Vergueiro (2008, p. 16), que 

 

sua leitura afastava as crianças dos objetivos ―mais nobres‖ – como o 

conhecimento do ―mundo do livros‖ e o estudo de ―assuntos sérios‖ –, que 

causavam prejuízos  ao rendimento escolar e poderia, inclusive, gerar 

consequências ainda mais aterradoras, como o embotamento do raciocínio 

lógico, a dificuldade para a apreensão de idéias abstratas e o mergulho em 

um ambiente imaginativo prejudicial ao relacionamento social e afetivo de 

seus leitores. 

 

 No Brasil, as histórias em quadrinhos são interpretadas até a virada do último século 

XX, com base na concepção estigmatizada apresentada anteriormente, como leitura de lazer e, 

por isso, superficiais e distanciadas de conteúdo cultural para a realidade das crianças, 

adolescentes e jovens.  

Para tal, dois argumentos são muito utilizados: geram ―preguiça mental‖ nos leitores 

e os afastam da chamada ―boa leitura‖ (VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p.09). Argumentos 

desprovidos de embasamento científico, o que demonstra um desconhecimento acerca da área 

(HQs). A nosso ver, os quadrinhos constituem-se como material didático, que, se trabalhado 

adequadamente em sala de aula, fornece subsídios didático-pedagógicos para a aprendizagem 

eficaz de Língua Portuguesa.  O trabalho com os quadrinhos sob a perspectiva discursiva, que 

abrange as noções linguísticas, gramaticais e discursivas da língua como indissociáveis, 

auxilia na percepção das construções de sentidos múltiplos e na compreensão do 

funcionamento e da relevância social da língua(gem). 

Após essa breve contextualização sócio-histórica, tentamos definir o que são histórias 

em quadrinhos e quais são suas principais características. 

Will Eisner (2001, p.38) utiliza o termo arte sequencial para descrever as histórias em 

quadrinhos. Para o autor a função fundamental da arte dos quadrinhos é: 

 

comunicar  ideias e/ou histórias por meio de palavras e figuras, envolve o 

movimento de certas imagens (tais como pessoas e coisas) no espaço. Para 

lidar com a captura ou encapsulamento desses eventos no fluxo da narrativa, 

eles devem ser decompostos em segmentos sequenciados. Esses segmentos 

são chamados de quadrinhos.  

 

Em outras palavras, as histórias em quadrinhos são, predominantemente, dispostas 

em pequenos quadros organizados em sequência e possuem como objetivo narrar ideias e/ou 
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histórias, geralmente ficcionais
151

, de variadas temáticas situadas em determinados momentos 

sócio-históricos e ideológicos, por meio do uso das linguagens verbal (palavras) e não-verbal 

(imagens). Tem-se assim, de acordo com Vergueiro (2011), na linguagem gráfica sequencial, 

a relação entre o código escrito e imagético que permitem uma fruição única de leitura. 

A configuração geral das histórias em quadrinhos apresenta um entrecruzamento e 

uma indissociabilidade entre palavra e imagem, as quais exigem que o leitor exerça as suas 

habilidades interpretativas visuais e verbais mutuamente, pois ler HQs, como salienta Eisner 

(2001), é um ato de percepção estética e de esforço intelectual, que exigem de seus leitores 

um desempenho intelectual e estético durante a leitura concomitante do verbal e do não-

verbal. 

No que tange à linguagem não-verbal e verbal, é válido reiterar, segundo Eisner 

(2005), que a responsabilidade de se contar uma história em quadrinhos é tanto das palavras 

quanto das imagens, pois as HQs são compostas por imagens estáticas, desprovidas de sons e 

de movimentos, e por esta razão cabe às palavras, à linguagem verbal, interagir com as 

imagens na produção dos efeitos de sentidos materializados nos quadrinhos.  

Podemos estabelecer, em consonância com Ramos (2009), algumas ―tendências‖, 

regularidades, do que venha a ser considerado HQs: (a) diferentes gêneros utilizam a 

linguagem dos quadrinhos; (b) há a predominância da sequência; (c) podem apresentar 

personagens permanentes ou não; (d) a narrativa pode ocorrer em um ou mais quadrinhos; (e) 

em muitas das vezes, o rótulo, o formato e o veículo de publicação constituem elementos que 

agregam informações ao leitor, orientando a percepção do gênero em análise; (f) uso de 

imagens desenhadas ou fotografias.   

Para Ramos (2009a; 2009b; 2012), as histórias em quadrinhos é considerada como 

um grande gênero, que agrega diferentes outros gêneros, que possuem similitudes e algumas 

peculiaridades, como a charge, o cartum, as tiras cômicas e outros. 

 No que se refere ao corpus de análise, atualmente é perceptível o crescente uso das 

histórias em quadrinhos para a elaboração de matérias jornalísticas, neste caso, relacionada ao 

mensalão. Tem-se assim, o uso constante dos quadrinhos para expressar assuntos não-

ficcionais, temáticas anteriormente destinadas a outros gêneros do discurso, como o artigo 
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 Conforme Lopes (2000), ficção pode ser fingir, encenar, criar, inventar. A definição exata dependerá da 

situação de uso do ficcional. 
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científico, o artigo de opinião, dentre outros, nos quais prevalecem, predominantemente, o uso 

da linguagem verbal e formal.  

 Essa assertiva nos leva a crer que o uso dos quadrinhos para a veiculação de assuntos 

não-ficcionais auxilia a compreensão de dados efeitos de sentidos por parte dos leitores. Fato 

que demonstra também que atualmente os quadrinhos têm ganhado espaço de destaque na 

sociedade, o que pode demonstrar visões menos preconceituosas com relação ao gênero.  

Na sequência, a partir da HQ O incrível mensalão, de Angeli, problematizamos o 

porquê do uso do gênero do discurso história em quadrinhos para a abordagem de assuntos 

não-ficcionais. 

 

O incrível mensalão 

A história em quadrinhos intitulada O incrível mensalão, publicada no Jornal Folha de 

São Paulo, no dia 19 de agosto de 2012, é composta por doze páginas e tem como arte: 

Angeli, roteiro: Mario Cesar Carvalho e edição: Diogo Bercito. Em linhas gerais, o assunto, o 

conteúdo temático abordado é de cunho não-ficcional, cujo foco é o crime financeiro 

conhecido por mensalão, que possui grande relevância social, pois, relaciona-se ao âmbito 

político brasileiro e têm ganhado visibilidade maior nos meios midiáticos. 

No transcorrer da história em quadrinhos há a contextualização dos fatos que retomam 

o início do escândalo – a denúncia, as motivações, o esquema e sua logística, dentre outros – 

até momentos anteriores ao julgamento do mensalão, fato de notoriedade no Brasil.  

No primeiro quadrinho tem-se materializado dado enunciado: Do lodo, às vezes nasce 

uma flor de lótus. Mas, em outras, dali só sai mais lama mesmo. Assim, como os dizeres, as 

palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios (Bakhtin, 2006), tem-se explicitado discursivamente a 

negatividade da narração a ser realizada e os valores ideológicos que perpassam a construção 

da HQ: política e lodo/lama têm sentidos correlatos.  

A história sobre o mensalão inicia-se a partir da denúncia feita pelo deputado Roberto 

Jefferson ao Jornal Folha de São Paulo, em junho de 2005. No transcorrer dessa HQ, tem-se a 

tentativa de explicar o caso do mensalão. Os personagens são construídos de maneira 

caricatural e representam os indivíduos envolvidos no fato, o que nos permite estabelecer 

aproximações entre o gênero HQ e a charge, pois, antigamente era apenas na charge que havia 
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a ligação entre o assunto narrado, o noticiário e a construção caricatural de personagens. NO 

incrível mensalão tanto o assunto quanto os personagens são não-ficcionais, o mensalão e 

seus protagonistas fazem parte do nosso contexto sócio-histórico: a sociedade brasileira 

contemporânea. 

Em outros termos, na trama discursiva da HQ os personagens Roberto Jefferson, 

Delúbio Soares, Marcos Valério, José Dirceu, José Genuíno, dentre outros, mesmo que de 

maneira caricaturada, são componentes da sociedade política e/ou empresarial do Brasil. 

Assim, há personagens não-ficcionais, ao contrário do que acontecia com frequência no 

gênero HQ, em que os personagens eram ficcionais e, no máximo, eram inspirados em 

alguém. 

Os discursos mobilizados na construção da HQ remontam a corrupção que envolve os 

meios político e empresarial, a lavagem de dinheiro, o repasse indevido de dinheiro público, 

(re)eleições duvidosas, CPIs, infidelidades partidárias e outros, fatos esses materializados em 

documentos sobre o mensalão. Os discursos materializados nO incrível mensalão dialogam 

sócio-historicamente e ideologicamente com outros discursos relacionados à política e à 

sociedade, cuja conotação ideológica explicita valores negativos e rotineiros sobre o que é 

fazer política no Brasil. Contudo, quando pensamos em valores ideológicos, é possível 

observamos que a conotação negativa não é para todos, pois, é porque há pessoas que não 

consideram como grave o crime financeiro conhecido por mensalão, que se instaurou o 

julgamento. Conforme Bakhtin (2006, p.67), ―cada palavra se apresenta como uma arena em 

miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória‖, o que 

possibilita valores sociais contraditórios acerca do mensalão – alguns condenam com afinco 

tal prática e outros não. 

Angeli para validar os discursos materializados durante a construção da história em 

quadrinhos sobre o mensalão explicita ao término que todas as informações e os diálogos 

reproduzidos nesse caderno foram extraídos de entrevistas, documentos e testemunhos que 

fazem parte do processo do mensalão. Dessa forma, discursos anteriores sobre o mensalão 

são selecionados e retomados para a construção da HQ, levando em consideração o que pode 

e deve ser dito nesse dado momento. Tal assertiva também tenta repassar aos eventuais 

leitores uma pretensa imparcialidade com relação aos fatos apresentados, uma vez que a 

narração se baseia em um assunto não-ficcional. 
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Logo, se as falas materializadas na HQ são recortes do processo, como atesta Angeli, 

tem-se uma montagem discursiva e quem monta – nesse caso, o quadrinhista –, reconstrói o 

fato narrado a partir de dado posicionamento ideológico. Ou seja, devido às escolhas 

estilísticas, há na HQ a materialização dos valores ideológicos que são constitutivos tanto dos 

sujeitos enunciadores quanto do jornal, pois, de acordo com Bakhtin (2006), a língua é uma 

atividade essencialmente dialógica, na qual os sujeitos interagem em dados momentos sócio-

históricos e ideológicos.  

Tem-se assim, um dado conteúdo temático – o mensalão – e os respectivos enunciados 

que dão conta do discurso oficial e o comentam, isto é, enunciados relatados e enunciados 

sobre o enunciado materializados, principalmente, no processo do mensalão e no Jornal Folha 

de São Paulo. 

No que tange à escolha do gênero HQ para falar sobre o mensalão, nos indagamos, 

parafraseando o pensamento foucaultiano (1995): ―Por que há o uso da história em quadrinhos 

pelo veículo Folha de São Paulo e não outro gênero em seu lugar?‖. 

A nosso ver, ao utilizar o gênero do discurso história em quadrinhos não-ficcional para 

abordar O incrível mensalão tem-se uma tentativa de explicitar de maneira ―didática‖ a 

complexidade do mensalão, seus protagonistas, sua estruturação e suas implicações para a 

sociedade brasileira, isto é, expor didaticamente assuntos de extrema importância social, os 

quais, por vezes, podem ser pouco ou não compreendidos pelos leitores, pelos cidadãos de 

diversas faixas etárias – adolescentes, jovens e adultos – que são leitores do jornal e, 

possivelmente, têm interesse nas notícias que circundam nossa sociedade.  

Para tal objetivo inicial – facilitar a compreensão – o gênero HQ é bastante produtivo, 

pois, utiliza a linguagem verbal e não-verbal, isto é, duas formas de linguagem se 

complementam na materialização dos discursos, o que auxilia na compreensão da história 

narrada. Tem-se também uma relação intimista com o leitor, pois, ao utilizar imagens e 

desenhos o interlocutor tende a ler com maior segurança e prazer a HQ, logo, há relações 

dialógicas entre o leitor e o gênero, e, ambos são constituídos na heterogeneidade. O leitor 

constituído pela heterogeneidade de vozes – polifonia – que permeiam os seus dizeres e os 

dizeres dos outros. E o gênero constituído por diversos discursos, que retomam 

incessantemente outros discursos, o que caracteriza o dialogismo, na teoria bakhtiniana.      
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Em outras palavras, tem-se um ―novo‖ uso do gênero do discurso HQ para abordar 

temáticas não-ficcionais, pois, anteriormente, os assuntos não-ficcionais eram destinados a 

outros gêneros do discurso, como o artigo científico, o artigo de opinião, dentre outros, nos 

quais prevalecem, predominantemente, o uso da linguagem verbal e formal. Gêneros esses 

que foram consagrados, ao longo de vários anos, como adequados para a veiculação de 

assuntos não-ficcionais e considerados sérios pela sociedade.   

Assim, o gênero do discurso HQ de cunho não-ficcional ao somar linguagem verbal 

e não verbal facilita a compreensão de dados efeitos de sentidos. Há então, o uso das HQs 

como forma de convencimento, isto é, tem-se um jogo em torno de quem diz (Angeli / Jornal 

Folha de São Paulo), o quê diz (o mensalão), para quem diz (leitores do jornal impresso e/ou 

on-line), em que condições sócio-históricas e ideológicas (cenário político brasileiro 

contemporâneo), que objetiva o convencimento do interlocutor da HQ acerca da provável 

veracidade dos fatos apresentados. 

Essa ―nova roupagem‖ do gênero HQ é possível devido ao fato de que, segundo 

Bakhtin (2003), o processo de constituição dos gêneros do discurso não é algo extremamente 

fixo e imutável, mas sim um processo interativo entre o estável e o mutável, pois esse 

processo é composto por forças centrípetas, que mantêm a estabilidade, as características 

tradicionais dos gêneros, e por forças centrífugas, que são os pontos de fuga, de mudanças, de 

variações possíveis em torno dos gêneros do discurso. Ou seja, as forças centrípetas mantêm 

as características do que é o gênero HQ – relação entre o verbal e o não-verbal, arte 

sequencial, personagens ficcionais e outros – e as forças centrífugas possibilitam a 

transformação, a mudança, neste caso específico, a possibilidade de abordagem de temáticas e 

personagens não-ficcionais, como o caso do mensalão.  

Portanto, em consonância com Bakhtin (1995, p.44) ―cada época e cada grupo social 

têm seu repertório de formas de discurso na comunicação socioideológica‖, isto é, na 

sociedade contemporânea brasileira – verbal e maciçamente visual, imagética – tem-se a 

possibilidade de uso das histórias em quadrinhos para a abordagem de assuntos não-

ficcionais. 

Esse ―novo‖ uso do gênero história em quadrinhos demonstra, a nosso ver, certa 

quebra no preconceito com relação aos quadrinhos, que foram concebidos ao longo de 

décadas como cultura de massa, e por isso, excluída, por exemplo, das salas de aulas. Desse 
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modo, há uma aceitação crescente do gênero por grande parte da sociedade, observável pelo 

uso constante de HQs para a narrativização de temas não-ficcionais. 

 

Efeito de conclusão 

 Após as análises e as problematizações feitas acerca do gênero do discurso história em 

quadrinhos não-ficcionais com foco nO incrível mensalão, de Angeli, é possível observarmos 

que o gênero história em quadrinhos não-ficcional vem sendo utilizado com maior frequência 

por conta da nossa intensa e constante relação com o outro, com a história, com os efeitos de 

sentidos diversos. Esse ―novo‖ uso do gênero HQ reforça a interação com o outro, o 

dialogismo com o outro via discurso, e nos possibilita observar que os sentidos são múltiplos 

e a ideologia é inerente à palavra, ao discurso.  

Podemos também observar as relações entre as forças centrífugas, que mantêm a 

estabilidade, e as forças centrífugas, que permitem transformações do gênero história em 

quadrinhos, por isso, como atesta Bakhtin (2003), os gêneros do discurso são tipos 

relativamente estáveis de enunciados. Ou seja, os gêneros são dinâmicos, no sentido, de serem 

moldáveis pelos interlocutores inseridos em dados contextos sócio-históricos e ideológicos, e 

possuem também características/formas predominantes, pré-estabelecidas historicamente, por 

meio de convenções linguísticas e/ou literárias, que permitem a identificação e a percepção de 

dadas peculiaridades frente à heterogeneidade de gêneros existentes na sociedade. 

 Atualmente, podemos verificar a reiterada aceitação do público (infantil e/ou adulto) 

às histórias em quadrinhos. Aceitação de um gênero que utiliza linguagem verbal e não-

verbal, pois, vivenciamos uma era em que o visual, as imagens, ganham cada vez mais força e 

se completam com as palavras, fato observado nos contemporâneos recursos tecnológicos – 

filmes 3D, internet, blogs, redes sociais, computadores/celulares modernos, lousas interativas, 

nos quais o apelo visual, imagético é crescente.  

 Diante dessa era digital e extremamente visual, o gênero história em quadrinhos ganha 

ainda mais adeptos ao materializar fatos importantes e muitas vezes trabalhados de maneira 

enfadonha. Esse novo uso da HQ concilia o prazer em ler histórias, imagens, com a 

necessidade de conhecer a história de seu país, de seu mundo, de sua sociedade, e mais que 

isso, incentiva a necessidade de refletir e agir sobre os acontecimentos que nos circurdam 

cotidianamente.   
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 Esperamos que a temática exposta em nosso artigo, embasada nas obras de Bakhtin, 

Eisner e outros, possibilite futuras abordagens em caráter acadêmico e que novas 

problematizações acerca do uso das histórias em quadrinhos para a abordagem de assuntos 

não-ficcionais sejam pesquisadas, debatidas e acrescidas ao nosso cotidiano, principalmente, 

acadêmico e escolar. 
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A MULHER NA MÚSICA CAIPIRA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO 

DISCURSO MISÓGINO 

 

Meire Lisboa Santos GONÇALVES 

UFG (Doutoranda)/ UNIFAN/ UNIP 

 

Resumo: A temática da mulher sempre foi recorrente na música caipira, como também a 

presença de um discurso misógino delineando-a como um ser inferior e subordinado ao 

homem, discurso esse que é cultural e socialmente articulado, em especial, quando se situa o 

homem caipira como aquele que é inculto, rude, ignorante entre outros atributos. Não  se quer 

aqui retratar e analisar essas características a ele imputada, mas perceber como em diferentes 

letras e canções há uma imagem derrogatória e secundarizada da mulher, reforçando um 

discurso misógino. A presença de atitudes misóginas na cultura ocidental não pode ser 

expressa e marcada historicamente num sentido de haver um dado ou um fato que as 

comprove, entretanto, percebe-se que esse discurso remonta às origens da formação social e 

cultural e estruturação do que é ser mulher nessa construção. Assim, pretende-se apontar a 

misoginia e os discursos patrísticos, em especial, os de Tertuliano e Santo Agostinho, bem 

como analisar como a mulher é, muitas vezes, retratrada na música caipira, seguindo alguns 

topoi como de inferioridade, submissão, promotora do pecado, de responsável primordial pelo 

Pecado Original atribuído a Eva e de deficiente do espírito da mente entre outros. Para tanto 

serão utilizados como embasamento teóricos como Howard Bloch (1995), Pedro Carlos 

Louzada Fonseca (s/d) e Apolônia (2013). 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Música Caipira; Misoginia. 

 

A misoginia e os discursos de Tertuliano e Santo Agostinho 

 Para falar do tema mulher, é preciso mostrar como surgem os direitos de cada ser 

humano, e como ele se estabelece. Um dos primeiros indícios desses direitos foram 

observados no antigo Egito e na Mesopotâmia quando previam mecanismos para proteção 

individual em relação ao Estado. 

 Tem-se como primeiro documento a codificar um rol de direitos comuns a todos os 

homens, o código de Hamurabi (1690 a.C), que consagra questões relativas à vida, à 

propriedade, à dignidade entre outros princípios. Contudo, foi o Direito Romano, com a Lei 

das Doze Tábuas, que pode ser considerada a origem de textos com prescrições de ideais de 

liberdade, propriedade e de proteção aos direitos do cidadão, que estabeleceu um complexo 

mecanismo de direitos e deveres, visando tutelar as questões individuais em relação aos 

arbítrios estatais. É, porém, na Idade Média, que a busca da liberdade do homem é garantida 

pelos princípios cristãos, cuja concepção religiosa, baseada na ideia de que cada pessoa é 
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criada à imagem e semelhança de Deus, considerava a igualdade fundamental e natural entre 

todos os homens.  

 Pensando nos direitos dos homens, em um sentido geral, pode-se, então, questionar em 

que ponto ou em que época a mulher torna-se um ser alheio às situações da sociedade? Ou a 

partir de quando se começa a ―formular‖ uma misoginia e atitudes severas e derrogatórias 

contra a mulher? Como dito anteriormente, o discurso misógino não tem história, ele parte de 

um lugar qualquer, independente da época, não tem um contador, uma voz demarcada, 

podendo ser retomado em diferentes contextos e situações espaço-temporais. É válido 

ressaltar que o discurso misógino representa um terror, uma raiva, uma espécie de medo 

internalizado pelo que é desconhecido. Nesse contexto, a mulher, mesmo criada à semelhança 

do homem, tem o que é oculto, trai a própria natureza humana. 

 Deixemos a questão da misoginia, por enquanto, e vejamos como numa perspectiva 

histórica, a mulher começa a ser dignificada. Segundo Apolônia (2013), a partir do século IX, 

em que a sociedade medieval adotava a prática do casamento monogâmico, foi conferido à 

mulher um novo estatuto no plano das relações sociais, pois ela passou a ser o módulo 

essencial para a constituição da família, garantindo-lhe unidade e solidez.  

Jorge Borges Macedo (Apud APOLÔNIA, 2013, s/p) estuda as causas da participação 

política e do crescente prestígio social que a mulher conquistou no decorrer da Idade Média, 

apontando que o casamento monogâmico foi um dos fatores decisivos para a progressiva 

intervenção feminina na Corte e nos domínios senhoriais, a partir do século XII. Segundo o 

autor, ―para o mundo medieval, os casamentos reais e senhoriais são atos políticos providos 

de eficácia pública. Nesse aspecto, a mulher tornou-se, assim, a garantia de funcionamento do 

sistema político ou social, assim como a condição básica da sua estabilidade‖. 

Percebe-se que a concepção cristã do casamento, implantada ao longo da Idade Média, 

e mantida para convencer a conversão dos pagãos, propiciou e fortaleceu a igualdade e a 

reciprocidade entre os esposos. Estabelecia-se, dessa maneira, uma ―igualdade‖ no 

relacionamento entre homem e mulher, como lembra o Apóstolo Paulo: ―A mulher não pode 

dispor de seu corpo: ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor 

de seu corpo: ele pertence à sua esposa‖ (I Cor. VII, 4). 

De acordo com Régine Pernoud (apud APOLÔNIA, 2013, s/p), ―O regime familiar 

inclinava [os cônjuges] a reconhecer o caráter indissolúvel da união entre o homem e a 
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mulher‖. Esta concepção implicou a introdução de uma nova mentalidade e de um novo olhar 

relativo à imagem e à identidade feminina, em que a igualdade de gênero depende da 

superação da disputa por poder, em que se percebe uma estratégia masculina de disputa no 

campo social e cultural e que implica na desvalorização com aquele com quem se disputa 

posições, no caso, a mulher.  

Eis o momento para retornarmos ao discurso misógino e situá-lo, primordialmente, na 

Idade Média e na patrística do referido período. Se por um lado, numa perspectiva histórica, a 

mulher ganha destaque e relevância com o casamento e a monogamia, garantindo-lhe uma 

posição de destaque, como aquela responsável pela manutenção do lar e, consequentemente, 

da propriedade; por outro, reforça-se ainda mais a misoginia, a ideia de que as mulheres são 

inferiores aos homens e que, por isso, devem subordinação a estes. 

A misoginia, segundo Christine de Pisan, ―é a expressão de uma opinião negativa‖ 

(BLOCH, 1995, p. 12) a respeito das mulheres e esse discurso foi reproduzido e expresso 

repetitivamente, especialmente, na Idade Média e reforçado pelos padres deste período, pois 

estavam inclinados a expor tratados pontuados por essa perspectiva negativa sobre as 

mulheres. Assim, ela é um modo de falar sobre a mulher, não só o que lhe é negativo, mas que 

contém algumas representações mais sutis, quase que imperceptíveis, ou mesmo positiva. O 

discurso que aponta, essencializa e reduz a mulher a uma categoria implica em uma atitude 

misógina, ―qualquer definição essencialista da mulher, seja negativa ou positiva, feita por um 

homem ou uma mulher, é a definição fundamental da misoginia‖ (BLOCH, 1995, p. 13). 

Para contextualizar a patrística medieval e o discurso misógino, foram selecionados 

dois autores dos vários que apontam e escrevem sobre a mulher, sua posição social, cultural e 

religiosa, pregando atitudes e características adotadas como corretas e/ou positivas para a ação 

feminina – Tertuliano e Santo Agostinho. A escolha deve-se ao fato de que além de cultuar a 

tendência à perfeição masculina em detrimento à feminina por inúmeros fatores, eles 

constituem referências para outros discursos de disseminação de ideais derrogatórios, 

subversivos e, porque não, preconceituosos acerca da mulher. 

Tertuliano é o grande responsável pela teologização da aparência feminina e do 

ascetismo misógino. Ele propõe uma teologia cosmética que se refere a uma preocupação 

doutrinária e, catequeticamente, política da patrística medieval em relação à aparência da 

mulher. Este tipo de teologização visa prescrever um protocolo moral e religioso acerca do 
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modo de vestir, adornar e maquiar da mulher, baseando-se em uma ―tendenciosa jurisdição 

teológica androcêntrica‖ que acredita que a mulher, ab origine, ―tem uma propensão ao 

disfarce e à adulteração da sua própria imagem, com a qual tinha sido divinamente criada‖ 

(FONSECA, s/d, p. 102). 

É interessante notar que, além da secundarização da mulher, o discurso misógino a 

aponta como o ser que utiliza de diferentes artifícios para modificar a aparência, no intuito de 

levar o homem à perdição ou o afasta dos princípios divinos. À mulher também estão 

associadas as características de feminização da carne, da estetização da feminilidade e sua 

associação com a cosmética, o decorativo, além da junção a tudo o que é prazeroso e 

relacionado à corporificação e à simulação. 

 

Os primeiros Padres (assim como os estóicos e, antes disso, os cínicos) aliam 

ética, natureza e razão para deslocar a preocupação com os modos de auto-

apresentação masculinos para uma obsessão por uma estética da 

feminilidade (roupa, corte de cabelo, uso de cosméticos) (COLISH, 1985, 

apud BLOCH, 1995, p. 56). 

 

Além da depreciação com o físico (tradições gnósticas, platônica e maniquéia), que 

coloca a mulher inferior ao homem, os primeiros Padres apropriam-se de certos 

pronunciamentos bíblicos e de alguns posicionamentos da literatura clássica do mundo antigo 

para desconfiar da aparência feminina, de sua vestimenta e do uso da cosmética. Há uma 

crítica severa, denegridora e discriminatória àquelas que se preocupam exacerbadamente com 

a aparência pessoal e, portanto, uma associação da mulher com a decoração.  

Tertuliano (160-225 d.C.) ou Quintus Septimius Florens Tertullianus é considerado o 

autor latino cristão de maior virulência e campanha relacionada ao desvio ético da sexualidade 

em direção à mulher. É uma das primeiras vozes, dentro de uma teologização da aparência 

feminina, a descriminar a mulher, remetendo a ela, por condição natural, a sedução do 

homem. Dono de uma escrita retórica e de doutrinação ascética e espiritual, no que diz 

respeito ao ascetismo ligado à misoginia, recomendando uma vida celibatária ou clerical aos 

homens. Assim, estabeleceu para o mundo latino ―a primeira afirmação de consequência 

acerca da abstinência do sexo ser a mais eficaz para se adquirir a limpeza da alma‖ (BROWN, 

1998, p. 78, apud FONSECA, p. 103). 
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Apresenta uma obsessão com relação à mulher e à decoração, classificando-a como 

uma criatura portadora de um apelo sexual particularmente danoso. As imprecações mais 

estridentes encontram-se em De cultu feminarum (Sobre o vestiário das mulheres) – composto 

de dois livros, em que recomenda a modéstia e a limpeza moral da aparência feminina, 

questionando o excesso com o cosmético (véus, joias, maquiagem, penteados, tinturas etc.). A 

mulher é uma criatura que acima de tudo e, por natureza, cobiça a ornamentação. Percebe-se 

que os ideais tertulianos apresentam como prédica moral a assepsia das coisas mundanas. A 

mulher deve abandonar toda e qualquer forma de representação corporal que a modifique ou 

que simule o que não é. ―Urge às mulheres que se deixem ser vistas hoje por Deus da mesma 

forma que ele as verá no dia da ressurreição‖ (FONSECA, s/d, p. 104). 

Assim, cabe à mulher despir-se de todas formas que a deixem diferente da qual foi 

criada, pois o excesso de acessórios, roupas e produção poderá ser um empecilho para sua 

identificação junto ao dia do juízo final, em que somente aqueles tidos como puros serão 

escolhidos e elevados. ―Tudo o que nasce é obra de Deus. Tudo, então, que encobre (aquilo) é 

obra do diabo...‖ afirma Tertuliano. Logo, o que é secundário, artificial e, portanto, assimilado 

à mulher só serve para desviar a atenção do homem da ―habilidade plástica‖ original de Deus 

(BLOCH, 1995, p. 59). 

No Livro I. 1, da obra De cultu feminarum, Tertuliano propõe teologizar a aparência 

da mulher, no sentido de que ela deve rejeitar qualquer glamour e ostentação, preferindo 

roupas de condolências, de aspecto piedoso e contrito. Percebe-se que no processo de 

teologização da mulher, ela está condenada desde a criação como nefasta, que necessita de 

redirecionamento doutrinário a partir do julgamento de sua realidade física e aparente. Logo, 

o paramento feminino relaciona-se, no doutrinário tertuliano, ao pecado e à perdição, cuja 

aparência da mulher associa-se ao discurso erótico e exprime a imagem da sedução. ―O 

agrado pela aparência abre, às vezes, caminhos para a tentação que, por sua urgência, perpetra 

o pecado por agitar o espírito oferecendo oportunidades para pecar‖ (FONSECA, s/d, p. 106). 

É recomendado, portanto, às mulheres que evitem o perigo do pecado motivado pelo 

desejo carnal, seja pela falsa beleza, que deve ser desprezada, ou pela simples e natural, que 

deve ser negligenciada. Elas devem remover o esplendor, pois ―a única beleza de que o 

verdadeiro cristão deve ter orgulho de possuir na carne é a beleza do corpo torturado e 

martirizado por amor a Cristo‖ (FONSECA, s/d, p. 107). 
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A cosmetologia teológica reforça que a decoração feminina é uma ofensa a Deus e que 

o culto da aparência feminina é uma referência à mentira, ao poder enganoso da mulher. Ao 

se adornar, maquiar e utilizar outros elementos da cosmetologia, ela usa o disfarce, o que 

remete a outros termos associados à misoginia como sua competência para a dissimulação e 

mascaramento. Tertuliano afirma que a alteração da aparência da mulher, compromete sua 

salvação e cita Mateus (6:27): ―Quem de vocês pode crescer um só centímetro, à custa de se 

preocupar com isso?‖. Assim, ele remete ao uso dos saltos altos como acessório de 

modificação da altura e, ainda, complementa a respeito do modo como as mulheres arrumam 

o cabelo, muitas vezes, numa atitude provocativa, com uma conotação sexual.  

O autor repreende a mulher que causa dano ao que é natural, criticando também a 

tintura loira dos cabelos das mulheres cristãs e reforça seu argumento utilizando a citação de 

Mateus (5:36): ―Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer 

um só fio de cabelo ficar branco o ou preto.‖ Ainda em relação aos cabelos, repreende as 

atitudes femininas em estar constantemente ajeitando-os, além da parafernália de arranjos que 

a eles associam. Segundo o patrista, o cabelo deve servir somente como véu, conforme está 

prescrito em Coríntios 1 (11:5): ―Mas, toda mulher que reza ou profetiza de cabeça 

descoberta, desonra a sua cabeça; é como se estivesse com a cabeça raspada.‖ 

Logo, cabe a todo ser humano a dignidade na seriedade da aparência para adquirir a 

castidade. O uso de enfeites, de adornos, de cosméticos, de roupas suntuosas está ligado à 

luxúria e à falta de castidade. Cabe às mulheres eliminar e jogar fora os excessos, pois eles 

impedem que os princípios da castidade sejam atingidos. É válido ressaltar que Tertuliano não 

desfaz completamente do uso dos artefatos, pois Deus deu sabedoria ao homem para criá-los. 

Entretanto, se estes desfiguram e afastam a compleição natural, originalmente criada por 

Deus, em seu aspecto físico, moral e espiritual, constituem elementos que levam ao pecado 

contra a castidade e dignidade cristã. ―O homem que tem admiração por qualquer coisa além 

de Deus perde parte de sua dignidade‖ (TERTULIANO, apud BLOCH, 1995, p. 61). 

Sem se afastar do preconceito misógino, além da contenção ao culto da aparência pela 

mulher, não há a necessidade, segundo Tertuliano, de sua participação na vida e nas funções 

públicas, ainda mais, se ―vestidas de forma por demais elaborada‖. Volta-se aqui à temática 

do desejo provocador atribuído à figura da mulher, que deve ser afastada da visão dos outros 

para evitar a cobiça, o adultério, a fornicação. Pela vaidade e pela luxúria, ou seja, pela 
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vontade de verem e serem vistas, é que o desejo feminino de aparição em público deve ser 

contido. 

Por fim, Tertuliano discute sobre o alcance verdadeiramente religioso da intenção do 

vestuário e do ornamento das mulheres, reafirmando que a virtude feminina, não é somente 

reconhecida por Deus, mas diante dos homens. Logo, a verdadeira castidade, provinda da 

alma, ―deve transparecer no vestuário e emanar da consciência para o vestuário, a fim de se 

tornar plenamente manifesta‖. (FONSECA, s/d, p. 112). Pois, as verdadeiras indumentárias 

cristãs são aquelas baseadas em caros preceitos da moral e fé religiosas.  

 

A vida dos cristãos deve ser caracterizada pelo ferro do martírio, adornada 

com unguentos e ornamentos dos profetas e apóstolos, extraindo o seu brilho 

a simplicidade, o róseo da face da castidade, pintando os olhos com a 

modéstia e a boca com o silêncio, apertando ao redor do pescoço o colar de 

Cristo (FONSECA, s/d, p. 113). 

 

Entre os Padres da Igreja no período medieval, em especial, Tertuliano, nota-se uma 

ênfase ao corpo feminino e como ele torna-se sexualizado, assim como toda estética feminina 

deve ser desvalorizada, pois somente aquilo que é do homem, da criação original divina, é que 

tem existência completa. 

Por outro lado, tem-se Santo Agostinho, que com um discurso derrogatório contra as 

mulheres, é o que mais nos é apresentado com relativa neutralidade e sofisticação. Essa 

atitude de menos radicalidade pode ser tratada como uma espécie de renovação no sentido de 

que ele parece ser mais simpático acerca da figura da mulher. Mesmo, então, sendo mais 

gentil com elas não consegue romper com o pensamento tradicional e misógino da patrística 

medieval, colocando-a em uma posição secundária em relação ao homem, por uma relação de 

analogia existente na ordem natural das coisas: os menos capazes devem se submeter aos mais 

capacitados. Demonstra em seu discurso uma postura de subalternização da mulher pela 

obediência aos mandos do homem.  

Santo Agostinho, em seu livro Questões sobre o Heptateuco, livro sete, afirma que ―é 

da ordem da natureza entre os seres humanos que as mulheres obedeçam aos homens e os 

filhos, a seus pais, porque é justo que, nessa matéria, os menores obedeçam aos maiores‖ 

(MIGNE, 1844-1863, 34. 547-98 (590) apud FONSECA, s/d, p. 156). Verifica-se que 

novamente está presente no discurso da patrística um apontamento de secundarização da 
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mulher, por ter sido criada à imagem e semelhança do homem, esta deve ser subserviente em 

todos os aspectos. Ela deve ser orientada e guiada por ele em todos os momentos de sua vida, 

isto significa que deve estar subordinada aos ditames do pai, do irmão e, posteriormente, do 

marido. 

Seus ensinamentos são ainda de grande relevância na cristandade ocidental. Tentou 

por meio de seus escritos, demonstrando uma postura menos ascética e intransigente, 

contribuir para a construção de uma visão positiva do casamento de uma forma menos radical 

por ele constituir ―o bem que pode ser inerente ao corpo físico‖ (FONSECA, s/p, p. 156). 

Entretanto, chega a demonstrar terror quando esse mesmo corpo não tem controle ou se torna 

subordinado ao apelo sexual. ―A visão do corpo como inclinação para expressão do prazer 

humano, desanuviando dele o tradicional pejo demasiado intenso do Pecado Original, não é 

de se considerar e condicionar essa postura de forma determinista‖ (TRUAX, 1990, p. 279-

299 apud FONSECA, s/d, p. 156). 

Essa concepção do casamento como algo positivo dentro da patrística refere-se a uma 

contenção e uma reprimenda aos desejos sexuais que são constantemente ativados pela força 

sedutora da mulher. Assim, o homem que não consegue dedicar-se inteiramente à castidade, 

deve escolher o matrimônio como forma de controlar esses impulsos. Apresenta aqui a 

hipocrisia masculina, uma vez que sendo ele superior à mulher, serve de bom exemplo ao 

sexo mais frágil, não podendo, portanto, nas relações conjugais requerer para si uma licença 

sexual, quem dirá às esposas. 

Há uma hierarquia na relação do homem sobre a mulher e esta supremacia está 

presente desde a criação do homem, apontando Adão e Eva. Assim, a mulher está sujeita ao 

homem, pois o corpo deve ser comandado pela mente e sendo o homem imagem e 

semelhança do Criador, ele detém o poder da razão e do entendimento. ―O homem tem por 

natureza a competência de submeter a mulher, porque no seu aspecto físico, particularmente 

nos seus instintos sensoriais e no sexo, ela deve ser controlada pela mente racional do 

homem‖ (FONSECA, s/d, p. 158). Ela foi feita para o homem, é de igual natureza a dele, 

porém está fisicamente sujeitada ao poder racional da mente deste que lhe inspira os 

princípios de boa conduta. 

Percebe-se que sua visão acerca da mulher é realizada de forma mais suave, porém 

não está isenta de misoginia, ao apresentar uma superioridade moral e espiritual do homem. 
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Segundo Santo Agostinho, Eva tornou-se presa fácil da serpente, por deter um espírito carnal 

o que demonstra sua inferioridade para o entendimento e discernimento, próprio do homem, o 

espírito mental. Por outro lado, sua postura discriminatória aparece quando marca a 

secundariedade da mulher e da sua diferença quanto ao homem, já que ―a ressurreição física 

da mulher seria meramente enquanto mulher apenas‖ (FONSECA, s/d, p. 157) 

Na parte IX. 5 (De Genesi ad litteram), é questionado o fato de que se a mulher não 

foi feita para o homem como sua ajudante na geração de filhos, qual seria então sua serventia, 

ficando claro que a mulher foi criada para ajudar na procriação, sendo uma espécie de 

incubadora. Reforçando essa ideia, Santo Agostinho afirma que não havia instrumentos para o 

trabalho com a terra e se houvesse essa necessidade, seria, portanto, criado um companheiro 

para Adão, que o auxiliaria no trabalho e o confortaria com sua presença se o mesmo estivesse 

enfadado de solidão. ―De forma praticamente, sexista, Santo Agostinho considera mais 

agradável dois amigos homens se fazerem companhia do que um homem e uma mulher 

desfrutarem uma companhia mútua‖ (FONSECA, s/d, p. 160). 

Sob esta afirmação, Santo Agostinho reforça que, mesmo antes do pecado por ela 

cometido, foi criada para ser comandada pelo marido e ser submissa e sujeita a ele. E sua 

responsabilidade pela Queda e pelo Pecado Original apenas reforçou ainda mais sua condição 

de servidora ao homem. Mais uma vez, o discurso agostiniano remete à primeira mulher e à 

condição destinada às demais de que Eva teria sido usada pela serpente por ter um 

entendimento limitado e também, talvez, por ela viver de acordo com o espírito da carne e não 

de acordo com o espírito da mente. A superioridade do homem está no desenvolvimento do 

seu espírito, que é mental, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus; enquanto que na 

mulher este é deficiente, prevalecendo o espírito carnal. ―O homem, pois, não deve cobrir a 

cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem‖ (1 Coríntios, 

11:7). 

É interessante notar que a incapacidade da mulher não está em receber a imagem da 

mensagem pela mente, pois segundo São Paulo, ambos foram agraciados pelo divino; 

entretanto, a mulher ―talvez ainda não tenha recebido o presente do conhecimento de Deus 

mas que, sob a direção e a tutela do seu marido, ela poderá adquiri-lo gradualmente‖ 

(FONSECA, s/d, p. 163). Portanto, Santo Agostinho mantém a tradição da patrística medieval 

por enfatizar que a mulher está sempre em segundo plano, ela deve ser aquela que servirá ao 
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homem, já que esta é sua condição desde a Criação. Porém, ele renova o pensamento 

misógino medieval ao minimizar a culpa feminina, já que como foi dito anteriormente, a 

mulher não tem o poder do discernimento racional, uma vez que os seus comandos estão 

relacionados ao corpo, e não à mente, portanto, se a mulher desvia é porque o homem não foi 

suficientemente ―forte‖ para lidar com ela. 

Verifica-se que os preceitos misóginos resumidamente aqui explicitados servem para 

exemplificar como a misoginia faz-se presente em diferentes momentos na sociedade 

ocidental, estando refletida ainda hoje em muitos e variados tipos de discurso. Considerando, 

então, essas características misóginas medievais e como elas foram constituindo-se e se 

reforçando ao longo do tempo, explicitaremos a seguir como esse discurso está presente na 

música caipira ou sertaneja de raiz. 

 

A música caipira e a exploração do feminino – representações misóginas 

Entender a música caipira e sua formação no cenário nacional a partir da década de 20, 

é tentar compreendê-la pelas concepções de sertão, sertanejo e do próprio termo caipira. Sabe-

se que a música caipira ou sertaneja de raiz ou raiz é reflexo da organização e da 

modernização das cidades e do êxodo rural o que provocou um desejo de recuperar a 

identidade e a imagem desse ser rural inserido no urbano, dito moderno e industrializado.   

Muitos foram os subterfúgios utilizados para construir no consciente nacional a 

negativação do sertão e do indivíduo nele inserido, por um lado, exaltava-se a cidade e seus 

habitantes como o lugar do saber, do civilizado; por outro, ele era inoportuno, porque impedia 

o progresso e o desenvolvimento da nação. Assim, as referências de música caipira foram 

construídas sob esta dupla visão a de que é inculta e atrasada. 

No entanto, a música caipira, dentro da música popular brasileira, é a que busca 

resgatar os valores mais ligados à terra, ao homem do campo e as suas tradições. Reflete a 

ansiedade do sertanejo, sua angústia, alegria, tristeza, pelo contraste entre o rural e o urbano. 

O caipira é o sujeito que se vendo na cidade, sonha com o sertão, com sua palhoça, seu carro 

de boi, as boiadas na invernada, enfim deseja que seus hábitos permaneçam e estejam, ainda, 

voltados para o rural. E uma das temáticas recorrentes neste estilo musical é a mulher, 

representada de diferentes maneiras e, em muitas letras, com uma caracterização negativa do 
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ser feminino e de suas atitudes, bem como uma associação desta ao mal, àquilo que tira o 

homem de suas virtudes e provoca nele reações inesperadas. 

Assim, serão expostas algumas letras de canções caipiras que corroboram com o 

discurso misógino e certificam como ele está cultural e socialmente instaurado, apresentando-

se diferentes topoi a respeito das mulheres, como: inferioridade, responsabilidade primordial 

pelo Pecado Original e os demais tipos, servidão, deficiência do espírito da mente, tendência 

enganadora pelo discurso e pelo disfarce entre outros. Quanto ao aspecto da inferioridade, a 

mulher é retratada como subordinada ao desejos e às vontades do homem, deve estar disposta 

a satisfazer os seus caprichos e, além de tudo, portar-se com retidão e mansidão. Um exemplo 

dessa característica está expressa na canção Jeito Caipira, interpretada pela dupla Gino e 

Geno: 

 

Mulher pra me ganhar, ela tem que gostar do 

meu jeito caipira 

Não mexer na muringa onde eu guardo minha 

pinga com sucupira 

Quando eu chegar do mato, catar carrapato em 

meu corpo cansado 

Não fazer enjoeiro quando sentir cheiro de 

bosta de gado 

 

Eu quero uma mulher que ainda reze com fé 

um um pai nosso perfeito 

Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu 

vivo melhor desse jeito 

 

Eu quero uma mulher que ainda coe o café 

num coador de pano 

Que vergonha não tenha de um fogão à lenha, 

o teto enfumaçando 

Não precisa saber de tudo fazer, mas de duas 

coisas não abro 

De noite o prazer e de dia fazer um franguinho 

com quiabo [...] 

 

  

Como se pode verificar, o eu lírico coloca-se como um prêmio para a mulher, 

classificando-se como superior pelo seu jeito caipira. As exigências para tê-la ao seu lado não 

a dignifica em nada, pelo contrário, ela não deve mexer no que é dele, ―Não mexer na 

muringa onde eu guardo minha pinga com sucupira‖, deve prestar toda a atenção a ele, 

submetendo-a atividades secundarizadas como ―Quando eu chegar do mato, catar carrapato 

em meu corpo cansado‖.  

Além de tudo, não deve ignorá-lo, mostrando-se enojada com a forma com que o 

homem chega do trabalho – ―Não fazer enjoeiro quando sentir cheiro de bosta de gado‖. E 

para piorar sua situação ainda deve se portar como uma excelente cristã, uma mulher virtuosa 

que ―ainda reze com fé um um pai nosso perfeito‖. 
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O processo de inferiorização prolonga-se na canção e chega ao clímax quando o 

homem afirma que ―Não precisa saber de tudo fazer, mas de duas coisas não abro / De noite o 

prazer e de dia fazer um franguinho com quiabo.‖ Mas uma vez, a mulher é vista como aquela 

a dar prazer ao homem, a de se subordinar aos seus caprichos, a mulher é tal como Eva, criada 

para a procriação, comprovando e reforçando a sua inferioridade.  

Outro aspecto relevante nos topoi misóginos é a reprovação quanto ao uso de 

cosméticos e indumentárias que modificam o semblante natural da mulher, conferindo-lhe 

uma falsidade e uma assimilação com o que é dúbio, que se esconde para não revelar o que 

realmente é, como está demonstrado na letra Caboclo Na Cidade, interpretada por Dino 

Franco e Mouraí: 

 

[...] Já faz mais de doze anos 

Que eu aqui já tô morando 

Como eu tô arrependido 

 

Aqui tudo é diferente 

Não me dou com essa gente 

Vivo muito aborrecido 

 

[...] É só luxo e vaidade 

Penso até que a cidade 

Não é lugar de caboclo 

 

[...] Até mesmo a minha 

velha 

Já está mudando de ideia 

Tem que ver como passeia 

 

Vai tomar banho de praia 

Está usando mini-saia 

E arrancando a sobrancelha 

 

Nem comigo se incomoda 

Quer saber de andar na 

moda 

Com as unhas todas 

vermelhas 

 

Depois que ficou madura 

Começou a usar pintura 

Credo em cruz, que coisa 

feia 

 

[...] Nem sei como se deu 

isso 

Quando eu vendi o sítio 

Para vir morar na cidade 

 

Seu moço naquele dia 

Eu vendi minha família 

E a minha felicidade! 

 

A questão da luxúria e da vaidade é levantada e estão associadas como algo 

pertencente ao plano urbano, como afirma o eu da canção – ―É só luxo e vaidade / Penso até 

que a cidade / Não é lugar de caboclo.‖ Percebe-se que o caboclo, inserido na cidade, condena 

as novas atitudes as quais sua esposa incorporou. Ele não a reconhece, está mudada, utiliza de 

disfarces e não é mais a mesma pessoa - ―Está usando mini-saia /E arrancando a sobrancelha‖. 

Além disso, ao se dedicar à própria imagem, não cuida mais do marido como costumava. 

Agora ―Quer saber de andar na moda / Com as unhas todas vermelhas‖. 

Outro aspecto recorrente no discurso misógino é a reprovação quanto ao uso de 

maquiagem, como foi demonstrado anteriormente, Tertualiano compôs uma teologia 

cosmética, criticando a mulher que usa de tais artifícios para o disfarce, a dissimulação. O eu 
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composicional não concorda com as alterações realizadas pela mulher – ―Depois que ficou 

madura / Começou a usar pintura / Credo em cruz, que coisa feia.‖ 

Quanto à questão da servidão e da submissão da mulher ao seu esposo, a música 

Boiadeiro de Palavra de Tião Carreiro e Pardinho, apresenta um discurso inteiramente 

derrogatório e discriminatório em relação à mulher, reduzindo-a em todos os aspectos: físico, 

moral, intelectual. 

 

Boiadeiro de palavra 

Que nasceu lá no sertão 

Não pensava em casamento 

Por gostar da profissão 

Mas ele caiu no laço 

De uma rosa em botão 

Morena cor de canela 

Cabelos cor de carvão 

Desses cabelos compridos 

Quase esbarrava no chão 

E pra encurtar a história 

Era filha do patrão 

 

Boiadeiro deu um pulo 

De pobre foi à nobreza 

Além da moça ser rica 

Dona de grande beleza 

Ele disse assim pra ela 

Com classe e delicadeza 

Esses cabelos compridos 

São minha maior riqueza 

Se um dia você cortar 

 Nós separa na certeza 

 Além de te abandonar 

 Vai haver muita surpresa 

 

Um mês depois de casado 

 O cabelo ela cortou 

 Boiadeiro de palavra 

 Nessa hora confirmou 

 No salão que a esposa foi 

 Com ela ele voltou 

 Mandou sentar na cadeira 

 E desse jeito falou 

 Passe a navalha no resto 

 Do cabelo que sobrou 

 O barbeiro não queria 

 A lei do trinta mandou 

 

Com o dedo no gatilho 

 Pronto pra fazer fumaça 

 Ele virou um leão 

 Querendo pular na caça 

 Quem mexeu nesse cabelo 

 Vai cortar o resto de graça 

 A navalha fez limpeza 

 Na cabeça da ricaça 

 Boiadeiro caprichoso 

 Caprichou mais na pirraça 

 Fez a morena careca 

 Dar uma volta na praça 

 

E lá na casa do sogro 

Ele falou sem receio 

Vim devolver sua filha 

Pois não achei outro meio 

A minha maior riqueza 

Eu olho e vejo no espelho 

É um rosto com vergonha 

Que à toa fica vermelho 

Sou igual um puro sangue 

Que não deita com arreio 

Prefiro morrer de pé 

Do que viver de joelhos 
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Na primeira estrofe da canção, há a apresentação do boiadeiro, que não tinha pretensão 

de casar, que é uma atitude reforçada pela patrística medieval, ou seja, a dedicação do homem 

à castidade, demonstrando o afastamento daquilo que é carnal, sexual – ―Boiadeiro de 

palavra/ Que nasceu lá no sertão/ Não pensava em casamento /Por gostar da profissão‖. 

Entretanto, foi seduzido por uma mulher bela, delicada, rica e filha do patrão. Aparece 

aqui a máxima de que é a mulher o motivo da perdição do homem, ele não queria nada, não 

estava interessado, mas a mulher o fez cair em tentação – ―Mas ele caiu no laço/ De uma rosa 

em botão/ Morena cor de canela/ Cabelos cor de carvão/ Desses cabelos compridos/ Quase 

esbarrava no chão‖. 

De acordo com Santo Agostinho, mesmo com uma incrível sabedoria, Salomão foi 

seduzido pela mulher e arrastado para o mal; assim também Adão por prestar simpatia à 

mulher foi seduzido por ela, pois seu intuito era o de não fazer a sua companheira infeliz ou 

que houvesse uma desavença entre eles. 

Na segunda estrofe, é enfatizada a ascensão social do homem via casamento e 

confirmada a supremacia do homem, uma vez que ele assume o comando da ―casa‖ e, 

consequentemente, de todas as atitudes da mulher que se não obedecesse iria ser surpreendida 

pela ira masculina. ―Ele disse assim pra ela/ Com classe e delicadeza/ Esses cabelos 

compridos/ São minha maior riqueza/ Se um dia você cortar/ Nós separa na certeza/ Além de 

te abandonar/ Vai haver muita surpresa‖. 

 

A sentença pronunciada por Deus deu antes de tudo o poder de comando ao 

homem, não sendo simplesmente por causa da sua natureza que a mulher 

merece ter o seu marido por senhor, mas ela deve tê-lo nessa condição em 

razão de ter sido ela a cometer primeiro o pecado da transgressão da ordem 

divina, instaurando, por isso, a escravidão entre os homens (FONSECA, s/d, 

p. 161). 

 

Ignorando a advertência do marido, a mulher corta seu cabelo um mês depois do 

enlace matrimonial, não age pela razão, e sim por impulso. Ao cortar o cabelo sem o 

consentimento do marido ela provoca a ira, uma vez que seu dever era o de obedecê-lo. ―Ou 

seja, o homem é forma ou mente, e a mulher, imagem degradada de sua segunda natureza, é 

relegada à esfera da matéria‖ (BLOCH, 1995, p. 36). 



 

 
 

 905 

Cumprindo o que havia prometido, ―No salão que a esposa foi/ Com ela ele voltou/ 

Mandou sentar na cadeira/ E desse jeito falou/ Passe a navalha no resto/ Do cabelo que 

sobrou‖. O homem faz com que sua mulher tenha todo cabelo raspado e para completar o 

castigo, obriga-a a se expor em praça para todas as pessoas como um exemplo de mulher que 

não deve ser seguido – ―Boiadeiro caprichoso/ Caprichou mais na pirraça/ Fez a morena 

careca/ Dar uma volta na praça‖. 

 

A subordinação e inferioridade de Eva – e portanto de todas as mulheres – 

ao homem são assim estabelecidas antes da Queda, na ordem da criação 

original de Deus: primeiro, devido à primazia da criação de Adão, que não 

só foi o primeiro no tempo e o fundador da raça humana mas também a fonte 

material da primeira mulher; e, segundo, devido à finalidade, uma vez que 

Adão manifesta o fim e a essência particular da natureza humana, a atividade 

intelectual, enquanto que a finalidade de Eva é puramente auxiliar e 

totalizada na sua função corporal, generativa (MCLAUGHLIN, 1974 apud 

BLOCH, 1995, p. 51). 

 

A supremacia masculina está presente, portanto, em todo texto. O homem acha-se 

inteiramente dono da razão e, consequentemente, mantém o poder sobre a mulher. Quando 

esta não se coloca como sua subordinada, é devolvida para os pais como um objeto; além 

disso, ele fez questão de reforçar a vergonha, denegrindo a imagem feminina – ―E lá na casa 

do sogro/ Ele falou sem receio/ Vim devolver sua filha/ Pois não achei outro meio/ A minha 

maior riqueza/ Eu olho e vejo no espelho/ É um rosto com vergonha/ Que à toa fica 

vermelho‖.  

É válido lembrar, ainda, Gênesis 3:16 – ―E à mulher disse: Multiplicarei grandemente 

a tua dor, e a tua conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, 

e ele te dominará‖. Quando há a desobediência, novamente, a mulher é julgada como Eva, e 

deve ser punida. ―A punição dela [Eva] pode fornecer razão para se ponderar sobre a condição 

natural de servidão atribuída por Deus a toda mulher como descendente dessa mãe 

primordial‖ (FONSECA, s/d, p. 160). 

Percebe-se que a mulher, num discurso misógino, é sempre culpada, por ser 

descendente de Eva e, nesse sentido, as mulheres apresentadas nas canções não fugiram a esta 

classificação. É perceptível a misoginia em diferentes situações o que reforça que ela está 

presente em diferentes momentos da história e é bem frequente na civilização ocidental que, 

ainda, mantém um discurso derrogatório da mulher. 
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IMAGENS DA CIDADE E EXPERIÊNCIA URBANA EM CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE 

 

Moema de Souza ESMERALDO 

Pontifícia Universidade Católica-Rio  

Orientador: Prof. Dr. Renato Cordeiro Gomes 

 

Resumo: Este trabalho pretende abordar textos de Carlos Drummond de Andrade, que 

escrevia regularmente crônicas para o jornal Correio da manhã entre 1954 e 1969. Após este 

período, passou a publicar com regularidade para o Jornal do Brasil. Drummond já vinha 

contribuindo com o suplemento literário do Correio da manhã e outras colunas avulsas, mas 

no dia 9 de janeiro de 1954 publicou a crônica A pipa, utilizando como título da coluna 

Imagens do Rio, dando sequência a este título para todas as suas demais crônicas publicadas 

no Correio da manhã até 1969. No entanto, há uma variação desse título a partir dos 

conteúdos comentados em seus textos, por exemplo, Imagens do tempo, Imagens antigas, 

Imagens da medicina, Imagens mineiras, Imagens urbanas, entre outras. Todavia, as crônicas 

Imagens urbanas destacam-se na predisposição em representar a literatura e experiência 

urbanas. Desse modo, serão elencados textos com o intuito de examinar o olhar do escritor 

mineiro a partir da construção de imagens poéticas relacionadas, sobretudo, à cidade. Além de 

evidenciar o posicionamento do autor, importante intelectual brasileiro do século XX, em 

relação à construção da representação do imaginário urbano. Nesse sentido, para amparar o 

enfoque aqui apresentado, partirei de algumas considerações teóricas discutidas por Benjamin 

(1989) sobre o flâneur, na obra Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, e por 

Willi Bolle (2008), no ensaio A metrópole: palco do flâneur. Utilizar-se-ão como suporte 

metodológico para análise as obras A invenção do cotidiano, de Michel de Certeau (2011), e 

Imaginários urbanos, de Armando Silva Téllez (2011). Não obstante, propõem-se a análise e 

o aprofundamento da discussão sobre as crônicas e as representações da cidade a partir dos 

ensaios críticos Drummond: cronista do Rio, de Beatriz Resende (2002), e Um poeta invade a 

crônica, de Flora Süssekind (1993). 

PALAVRAS-CHAVE: Cidade; Crônicas; Carlos Drummond de Andrade. 

 

Considerações iniciais  

O objetivo mais geral deste trabalho recai sobre a reflexão sobre as imagens da 

cidade e como se entende a cidade a partir de outros conceitos derivados da experiência 

urbana. A compreensão de cidade e urbanidade, de modo geral, será usada indistintamente em 

referência a uma mesma realidade. Poetas, filósofos, escritores, enfim, diversos estudiosos – 

como exemplos indispensáveis sobre o tema, temos Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe e 

Walter Benjamin – que utilizaram alegorias ou imagens alegóricas para ler a cidade na 

modernidade e observaram a experiência urbana como expoente necessário de compreensão 

da metrópole moderna.  
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A cidade se torna foco de observação, análise e discurso, basicamente porque passa a 

representar a própria civilização, à medida que a experiência urbana passa a ser ligada 

inexoravelmente ao homem moderno.  Ao citar a cidade como símbolo da modernidade, é 

indispensável a alusão à obra As flores do mal, escrita por Baudelaire, na qual a referência 

explícita à cidade moderna é representada por Paris, cidade natal do poeta. A transformação 

da cidade é matéria para a compreensão da poesia baudeleriana, que retrata o fenômeno 

urbano como constitutivo da experiência da modernidade.  

 

A cidade: imagem dialética da modernidade  

A existência de cidades povoadas por uma multidão de seres que passam a habitar as 

grandes capitais e a experiência urbana contribuíram, de certa forma, para a dilaceração das 

relações comunitárias e a vivência da dissolução das referências socioculturais que faziam 

parte do cotidiano dos indivíduos. Essa nova orientação do cotidiano da cidade moderna é 

literalmente observada pela figura do flâneur. Essa figura é recuperada por Benjamin, como 

um leitor da modernidade, a partir de seus estudos sobre a obra de Baudelaire. Sendo, 

basicamente, flâneur uma pessoa que anda pela cidade com o objetivo de experimentá-la por 

meio de seus sentidos. No decorrer da história, diversas pessoas teorizaram o significado de 

flâneur. O poeta Charles Baudelaire, que enxergava o papel-chave do flâneur como sendo o 

de entender o processo da modernidade e do urbanismo, assim como Walter Benjamin, ao 

citá-lo fez a leitura da figura do transeunte e do cosmopolitismo por meio do fluxo da cidade. 

 

O engenho de Baudelaire, que se alimenta da melancolia, é um engenho 

alegórico. Com Baudelaire, pela primeira vez, Paris se tona objeto de poesia 

lírica. Não é uma poesia que canta a cidade natal, ao contrário, é o olhar 

alegórico que lança sobre a cidade, o olhar do homem que se sente ali como 

um estranho. Trata-se do olhar do flâneur, cujo modo de vida dissimula 

ainda como um halo conciliando o futuro modo de vida dos habitantes da 

grande cidade. O flâneur encontra-se no limiar tanto da grande cidade 

quanto da classe burguesa. Em nenhuma delas sente-se em casa. Ele busca 

um asilo na multidão (BENJAMIN, 2006, p. 47). 

  

Nesse contexto, essa figura alegórica da modernidade nos fornece subsídios que 

contribuem para a compreensão das transformações da cidade moderna e do modo como os 

processos de modernização interferiram nas relações espaciais e sociais. O flâneur busca na 
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multidão a imagem dialética da metrópole moderna, que permite identificar manifestações da 

experiência urbana como acionador para a história de uma época.  

Na trilha da manifestação de representação da cidade enquanto lugar simbólico, em 

narrativas relacionadas com a experiência urbana, Edgar Allan Poe cria, em 1940, a versão 

sofisticada do flâneur no conhecido conto O homem da multidão. Nesta narrativa, o 

personagem central senta-se em um café, em uma das principais avenidas da cidade, e fornece 

um retrato descritivo das camadas urbanas de Londres. A atmosfera do conto de Poe cria 

espécies de representação da cidade, figuras que estabelecem dialeticamente relação com a 

cidade moderna. Cita em sua narrativa personagens como jogadores, nobres, agiotas, 

mendigos, prostitutas, enfim, substratos urbanos tipológicos e pitorescos a partir de seu ponto 

de vista, sentado no café de uma avenida central no meio da metrópole moderna. Então, 

intempestivamente o narrador-personagem abandona seu lugar privilegiado e lança-se na 

multidão, na perseguição de um velho ―decrépito‖ por meio do qual pretende tornar a cidade 

legível. 

 

Com a testa comprida ao longo do vidro, entretinha-me deste modo a 

contemplar a multidão, quando subitamente se deparou uma fisionomia (a de 

um velho decrépito, dos seus sessenta e cinco ou setenta anos de idade) que 

imediatamente me atraiu e monopolizou a atenção, dada a absoluta 

idiossincrasia da sua expressão (POE, 1986, p. 08). 

 

Nesse sentido, Walter Benjamin, em muitos de seus textos, retoma a figura do homem 

da multidão como imagem alegórica para a compreensão da cidade. Em sua obra Passagens, 

composta de fragmentos dispostos de forma não cronológica, são encontradas partes 

dedicadas a dialogar diretamente com a citada obra de Poe. Por exemplo, o fragmento da 

seção C, ―Edgar Alan Poe fez passear pelas ruas das capitais o personagem que designou 

como o Homem da multidão. O gravurista inquieto e pesquisador (...) um artista que não 

estudou e trabalhou‖ (Benjamin, 2006, p. 135), bem como em muitas outras passagens.  

Contudo, seja literariamente, em Poe e Baudelaire, seja nas reflexões de Benjamin, o 

flâneur destaca-se como um ―fisiognomista nato das ruas‖ (Bolle, 1944, p.372), mapeando as 

camadas da sociedade caracterizada por fragmentos representados por figuras humanas. 

Contudo, as imagens da ―Fisiognomia da metrópole moderna‖ (Bolle, 1944, p.372), por meio 

da representação do Homem da multidão de Poe, inauguram a diversidade que a modernidade 



 

 
 

 910 

fez do espaço citadino, um lugar de contradições, paradoxos e ambiguidades, entrevistos nas 

imagens enquanto lugar de representações dos signos da cidade.  

No ensaio A metrópole: palco do flâneur, Bolle (1994) retoma a figura do flâneur 

descrita pelo filósofo alemão Walter Benjamin como uma representação dialética da 

metrópole moderna como uma espécie de ―prisma condensador‖. Destaca a superposição do 

sujeito e da cidade. Assim, para Bolle, o flâneur possui, por definição, mobilidade, por 

percorrer a metrópole em busca de sensações e enxergar na multidão fragmentos urbanos em 

torno de uma figuração da memória criativa. Segundo o autor, o ato e ―flanar‖, 

necessariamente em Poe, pretende distinguir camadas da sociedade de Londres, como um 

geólogo descava as camadas do solo. Por conseguinte, a relação do flâneur com a multidão é 

associada a um palco onde aquele entra em ação. Bolle resume: 

 

Os modelos que passamos em revista – descrição dos estratos sociais pelos 

cronistas da flânerie; precisão narrativa de Edgar A. Poe em o ―Homem da 

multidão‖; o jogo baudelairiano com as máscaras – encontram-se, todos eles, 

resgatados na obra de Benjamin. Se traço como é a presença do flâneur, 

como instrumento de orientação e mapeamento da sociedade. Aristocracia, 

burguesia, classes trabalhadoras, produtores de ―cultura‖ e os 

―desclassificados‖ – eis os principais estratos sociais que podemos conhecer 

na obra de Benjamin através da figura passe-partout do flâneur. Como 

síntese e resumo, segue um pequeno tableau final, onde cada uma dessas 

camadas é caracterizada por um certo número de fragmentos, ―elementos de 

construção agudos e cortantes, estilhaços de uma fisiognomia da Metrópole 

Moderna (BOLLE, 1994, p. 372). 

 

Ainda sobre a irrupção das cidades na modernidade, Benjamin (1989), na obra Charles 

Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, enxerga na cidade de Paris a passagem para a 

modernidade, essa nova temporalidade, evidenciada por Charles Baudelaire, que se propõe a 

estudar o poeta relacionando os diferentes aspectos da transformação do espaço urbano e a 

vida do homem moderno. Sobre a modernidade, Berman (1986), em sua obra Tudo que é 

sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade, escreve um capítulo dedicado também a 

Baudelaire, intitulado ―Baudelaire: o modernismo nas ruas‖. Vê nas ruas de Paris a cidade 

que, para o poeta, consegue se comunicar com o passado por preservar a memória em sua 

paisagem urbana como uma metáfora, por meio da qual se pode decifrar tanto o passado como 

o presente de uma sociedade. Berman cita Goethe: ―Mas agora imagine uma cidade como 
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Paris (...), imagine esta metrópole mundial (...) onde deparamos com a história em cada 

esquina‖ (BERMAN, 1986, p. 127).  

Entre os vários discursos que permeiam a temática da cidade, a teoria da representação 

da cidade cria determinados conceitos que podem ser justapostos à posição de Certeau (2011), 

que aponta, em sua importante obra A invenção do cotidiano, subsídios para a discussão sobre 

uma gama de elementos que representam o nosso cotidiano. Entre as questões abordadas por 

Certeau, não se poderia deixar de mencionar os espaços vividos no cotidiano, que, para o 

autor, podem adquirir autonomia por meio da poesia. Ao propor a importância da 

representação de espaços do cotidiano, considera que, apesar de estes espaços serem objetos 

inanimados, ocupam lugar privilegiado, comparando-os aos antigos deuses, como ―espíritos‖ 

do lugar imaginário urbano. Para Certeau (2011), o imaginário urbano são as coisas que o 

soletram. Ilustrando esta assertiva, cita diferentes paisagens e espaços tomados por 

historicidade, provenientes do passado. Estes espaços são equivalentes a personagens e 

assumem o papel misterioso do saber da velhice.    

 

O imaginário urbano, em primeiro lugar, são as coisas que o soletram. Elas 

se impõem. Estão lá, fechadas em si mesmas, forças mudas. Elas têm caráter. 

Ou melhor, são ―caracteres‖ no teatro urbano. Personagens secretos. As 

docas do Sena, monstros paleolíticos encalhados nas margens. O canal Saint-

Martin, brumosa citação da paisagem nórdica. Por subtrair-se à lei do 

presente esses objetos inanimados adquirem autonomia. São atores, heróis de 

legenda. A proa aguda de uma casa de esquina, um teto provido de janelas 

como uma catedral gótica, a elegância de um poço na sombra de um pátio 

remelento: esses personagens levam a sua vida própria. Assumem um papel 

misterioso que as sociedades tradicionais atribuíam à velhice, que vem de 

regiões que ultrapassam o saber. Eles são testemunhas de uma história que, 

ao contrário daquelas dos museus e dos livros, já não tem mais linguagens. 

Historicamente, de fato, eles têm uma função que consiste em abrir uma 

profundidade no presente, mas não têm mais o conteúdo que prove de 

sentido a estranheza do passado (CERTEAU, 2011, p. 192).  

   

Nesse sentido, os elementos espaciais da cidade, tais como as ruas, as casas e as praças 

são personagens que se identificam com espaços importantes das cidades e os incorporam. 

Soletrar a cidade moderna significa reconhecer na multidão ―fisognomias‖, ou seja, as pessoas 

que caracterizam a cidade e a modificam pela experiência urbana. 

O estudo da cidade na América Latina conta atualmente com a metodologia de leitura 

da cidade proposta por Armando Silva, professor e pesquisador da Universidade de Bogotá, 
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no livro Imaginários urbanos. Logo na primeira parte, Cidade vista: imagens da cidade, vem 

construindo uma metodologia de estudo sobre os modos subjetivos de vivência na cidade e 

inclui o ponto de vista do cidadão
 
como uma categoria estratégica de enunciação e como uma 

relação dialética da participação cidadã. Deste modo, estabelece o ponto de vista cidadão 

como um nível de estudo da imagem urbana: 

 

Por ponto de vista cidadão entendo, precisamente, uma serie de estratégias 

discursivas por meio das quais os cidadãos narram a história da sua cidade, 

mesmo quando tais relatos possam, igualmente, ser representados em 

imagens visuais. Como essa categoria, propus-me sair da imagem como 

acontecimento gráfico deu-se a possibilidade de examinar a construção de 

imagem, seja deduzindo o cidadão que é previsto em qualquer imagem 

(TÉLLEZ, 2011, p. 9). 
 

É importante ressaltar que Armando Silva Téllez escreve em um contexto em que 

estuda vestígios das imagens das cidades em tatuagens urbanas como registros visuais, dos 

grafites ao ícone publicitário. Nesta discussão, analisa a imagem urbana, em específico, 

primeiramente, a imagem-grafite para ―compreender meu próprio corpo teórico sobre a 

comunicação urbana que eu chamo de imagem como registro visual‖ (TÉLLEZ, 2011, p. 5). 

Em seu projeto de verificar a imagem urbana como registro, reconhece que o visual, e sua 

hierarquização icônica como instância de representação urbana, ―não exige que desapareça a 

escrita, a linguagem verbal, mais implica uma função conquistada, a estética, que da palavra 

faz imagem‖ (idem, p. 8). 

Nessa mesma linha de pensamento, continua: ―as imagens, portanto, podem falar 

muito, a ponto de carecerem propriedades visuais. Em todo caso permanece a imagem, ela se 

mostra, como quando o homem emudece ante a nudez da coisa‖ (ibid.). Nesta relação, 

estabelece diferenças entre imagem visual e imagem como processo de construção da 

linguagem. No primeiro caso, a imagem é objeto textual que vive para seu estudo; no segundo 

caso, a imagem é estudada a partir dos sujeitos que a constroem, sendo ―imagem como 

construção de sujeitos‖. 

Enfim, o imaginário das cidades pode ser verificado em todas as referências 

mencionadas. Desde Edgar Allan Poe até a concepção de ―imaginários urbanos‖, de Armando 

Silva, o homem moderno reinventou a cidade e suas formas de representá-la.  

A seguir, nas crônicas de Carlos Drummond de Andrade, verificaremos mais uma leitura 



 

 
 

 913 

dedicada a compreender as transformações do espaço urbano ao mostrar aspectos do cotidiano 

da cidade e implicações da urbanização na construção desse imaginário urbano. 

 

Crônica e experiência urbana 

A modernidade consolidou o signo da racionalização do espaço e das próprias relações 

sociais, construídas em razão da objetividade das relações econômicas, bem como produziu 

no homem urbano um sentimento de ambiguidade entre o choque causado pelo novo e a 

ruptura com as referências da tradição – esta talvez uma das consequências mais marcantes da 

modernidade. As relações impessoais, o relativo anonimato do homem no meio urbano e a 

experiência pela qual passou para assimilar rapidamente tudo que era estranho constituíram-se 

elementos de tensão que marcaram a vida nos centros urbanos na modernidade. 

Verificou-se na literatura como a experiência urbana é tema recorrente em crônicas, 

contos e romances do final do século XIX e início do século XX, muitos dos quais elegem a 

escrita para explorar, como forma de representação desta experiência.  

A cidade vista como lugar que desperta sensações contraditórias e cria o desejo de 

reconhecimento, além de favorecer o sentido de explorar a comunidade, proporcionado pelas 

imagens relacionadas ao imaginário urbano.  

Na literatura brasileira, a cidade moderna também foi foco de reflexão. Escritores se 

debruçaram sobre o tema, e marcaram em suas obras diferentes percepções e impressões 

sobre as mudanças do espaço urbano na modernidade. Neste cenário, as crônicas jornalísticas 

contribuíram para a representação da memória da cidade. Em especial no Brasil, há uma 

tradição da crônica urbana que pode remontar às Aquarelas de Machado de Assis e a 

Cinematógrafo, coluna de João do Rio, que, por exemplo, publicou a crônica O velho 

mercado, que ilustra as modificações da cidade. Tais escritores elencaram as mudanças da 

cidade moderna e a vivência de seus habitantes diante destas transformações. Dando 

continuidade à escrita jornalística, Carlos Drummond de Andrade ocupa posição de destaque 

na tradição de cronista urbano prosador do cotidiano, justificada por suas inúmeras crônicas 

publicadas em jornais.  

Em épocas de liberdade de expressão e em outros de menos liberdade, esses escritores 

manifestaram-se em relação à maioria absoluta dos fatos que marcariam de forma decisiva a 

cidade brasileira dos séculos XIX e XX. Comentaram os grandes acontecimentos do cenário 
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mundial, as grandes tendências e impactos das artes e das letras no Brasil e no mundo e, 

sobretudo, olharam a cidade com seus olhos de poetas do cotidiano, observando pequenas 

misérias e glórias que trazem um Rio de Janeiro e um Brasil pela memória do espaço urbano. 

Assim, a realidade da cidade cruza os textos desses cronistas à medida que a realidade trazida 

pela leitura de seus textos publicados em jornais aparece-lhes sob a forma de imagens, como 

flashes, que descrevem, sob o ângulo das impressões que despertam em seus sentidos, as 

imagens capturadas, filtradas com determinados critérios eminentemente subjetivos. 

Partindo-se dessas constatações, procura-se, então, apreender o diálogo travado entre 

imagem, experiência urbana e literatura, dando destaque às crônicas de Drummond, marcadas 

por uma visão crítica em relação às percepções do cotidiano de uma grande cidade, com suas 

modificações ou ―metamorfoses‖, como no título da crônica publicada em 20 de janeiro de 

1954 no jornal Correio da manhã, com o título central Imagens do Rio. Nesta crônica, o autor 

aponta seu olhar crítico diante da transformação urbana ao ser motivado a refletir em razão do 

aniversário da cidade do Rio de Janeiro.  

 

Pelas contas da prefeitura, que não é r. da história, a cidade faz hoje 387 

anos. Que cidade? Guardamos um pouco mais do século XVIII, inclusive o 

aqueduto levantado pelo nosso maior prefeito de todos os tempos, que o 

Conde de Bobadela, criador de tantos serviços urbanos e da primeira 

tipografia. Mas fizemos o possível para desfigurar as coisas do então, se tira 

um traço do Passeio Público era uma pena dos arcos (DRUMMOND, 1954). 

 

Ao comentar e devolver ao leitor uma realidade retrabalhada, recriada, Drummond 

partilha a sua experiência pessoal. Devolvendo os fatos que escolheu comentar por meio da 

leitura dos jornais, o cronista explica e interpreta os fatos corriqueiros ao leitor, estabelecendo 

assim entre ambos uma relação de fidelidade. Em seguida, reflete sobre a conservação do 

espaço da cidade junto com a memória da experiência humana e questiona a conservação de 

museus, livros e quadros em detrimento dos espaços públicos urbanos. Para discutir com seus 

leitores a descaracterização do planejamento de Pereira Passos para o Centro da cidade do Rio 

de Janeiro.  

De nosso bom presidente D. João VI, no século seguinte, conservamos os 

livros, os quadros, as coleções de museu, mas e que era ambiente imperial se 

esvai em meio à sujeira das cabeças-de-porco. E do século XX, então, é que 

não resta mais nada. A obra de Passos está sendo descaracterizada, a 

Avenida muda de semblante, e Deus sabe o que será o Rio em 1960 

(DRUMMOND, 1954). 
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Dado o exposto, é importante ressaltar que as intempestivas mudanças da cidade, como 

a reforma de Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, segundo a historiadora Margarida de 

Souza Neves, foram uma ―reforma urbana‖ da capital muito setorizada e esteve longe de 

efetivamente modernizar a capital da República.   

 

As intervenções do traçado urbanístico do Rio, empreendidas por Pereira 

Passos e realizadas por Paulo Frontin e Francisco Bicalho, estiveram bem 

longe de ―remodelar materialmente a cidade‖ ou transformá-la em seus usos 

e costumes‖. A reforma da capital federal limitou-se a dois pontos 

fundamentais: o primeiro, a construção, sobre emaranhado de vielas do 

centro da cidade, do faustuoso cenário parisiense da grande Avenida, com 

seus 33 metros de largura com seus prédios imponentes escondiam os 

telhados ―mais ou menos pombalinos‖. O segundo, as novas instalações do 

cais do porto, que supunham nada menos que 175.000 m² de aterro nos 3.500 

metros que uniam a Praça Mauá ao canal do Mangue (NEVES, 1991, p. 14). 

 

O cuidado com as questões públicas vingará de forma marcante nessas crônicas de 

Carlos Drummond de Andrade para o Correio da manhã. Com a série Imagens, muitos textos 

foram dedicados ao registro e à crítica aos problemas urbanos, como a falta de água, os cortes 

de luz e a urbanização descomedida. Esta última temática, que interessa destacar pela 

recorrência, como nos confirma uma das crônicas, intitulada Carta de Atenas, publicada no 

dia 25 de agosto de 1955.  

 

A carta, espécie de bíblia do urbanismo fundado na consideração técnica, 

sociológica e humana dos problemas da vida moderna, foi aprovada em 

1933, num cenário ilustre: ao ar livre, ao pé da Acrópole. Consagra o 

pensamento vitorioso do 4
o
 Congresso Internacional de Arquitetura 

Contemporânea, a que compareceram também escritores e artistas 

interessados na melhoria de condições de vida coletiva (DRUMMOND, 

1955). 

 

Nesse texto, verifica-se a preocupação com a urbanização, de modo geral, examinada a 

partir da tradução realizada pelo professor Ademar Guimarães, que, na opinião de 

Drummond, prestou um serviço par aos estudantes de arquitetura e urbanismo ao traduzir a 

―desprezada‖ Carta de Atenas, manifesto que prevê critérios para a arquitetura urbana no 

mundo todo, redigido por Le Corbusier, em razão do IV Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna, realizado em Atenas, em 1933 e comentado por Drummond: 
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Classificação das ruas conforme sua finalidade, proibição de alinhamento ao 

longo das artérias de trafego (aí, minha louca Barata Ribeiro!), isolamento 

dos edifícios de qualquer tipo de faixa de vegetação, distribuição das sedes 

de serviços funcionais de maneira racional, coordenação planificada dos 

locais de trabalho e moradia, criação de caminhos especiais onde possa ao 

ser vivo usar os pés, no exercício inocente de andar, entre pistas de morte. 

Quando, o Rio, chegaremos a adquirir consciência plena de tais princípios, e 

nos disporemos a aplica-los? (DRUMMOND, 1955). 

 

A ordenação estipulada na Carta de Atenas é contestada na leitura de Drummond – 

com base em sua própria realidade e experiência da cidade – quando cita a rua Barata Ribeiro, 

no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e observa que é difícil o Rio conseguir mudanças 

tão ―eficientes‖ e adquirir consciência de tantos princípios classificatórios. 

 

A carta de Atenas, é evidente, não foi escrita para os males cariocas, viu em 

conjunto o drama das cidades atuais, que em muitos pontos da Europa 

guardam ainda resíduos de organização medieval, e, na América, de sistemas 

posteriores mas também obsoletos, ―quando as ruas eram destinadas ao uso 

de pedestre e veículos de tração animal‖. Sua crítica é genérica: ―As 

condições de vida, na maioria das cidades contemporâneas, não 

correspondem mais elementares necessidades biológicas e psicológicas de 

grande parte de seus moradores‖. (DRUMMOND, 1955). 

 

Ao se posicionar criticamente sobre o tema da urbanização, Drummond aponta a 

situação de que as ruas ―não correspondem mais a elementares necessidades‖ dos seus 

moradores. Assim como a carta elaborada pelos arquitetos, mesmo não tendo sido escrita para 

os ―males cariocas‖, não se viabilizaria no contexto da cidade moderna, por exemplo, no Rio 

de Janeiro. Para Drummond, as condições de vida da maioria das cidades contemporâneas não 

consideram mais as questões ―biológicas‖ e ―psicológicas‖ de seus habitantes. Os fatores 

sociais que se relacionam diretamente com o povo foram deixados de lado em razão de 

interesses econômicos e políticos, que transformaram a vida na cidade e em todas as cidades 

modernas. Estas modificações urbanas ora são ocasionadas não mais pelo interesse público, 

como ―quando as ruas eram destinadas ao uso de pedestre e veículos de tração animal‖, mas 

por razões de interesses de governantes que registraram as marcas de sua autoridade nas ruas 

da cidade.  

Mesmo diante do exposto, o autor conclui nessa crônica, de modo prático, seu 

comentário sobre a tradução da carta de critérios arquitetônicos e revela a boa recomendação 
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desta carta, que pressupõe a conservação de construções históricas, pois estas representam a 

história de uma época. 

 

Ao lado desse espírito renovador, a Carta de Atenas recomenda que se 

preservem os verdadeiros edifícios históricos, representativos de sua época e 

úteis à educação do povo. Sem uma zona de proteção admitida por todos, 

perdem os monumentos ―o dom atingir a fundo a sensibilidade artísticas das 

massas populares‖. É bom ler isso, quando volta e meia a nossa DPHAN, 

tem de lutar, nos tribunais, em defesa da igreja da Glória do Outeiro e do 

Mosteiro de São Bento, que o surto imobiliário tenta apagar da paisagem 

carioca, reduzindo-os à situação de construções escondidas e envergonhadas, 

senão mesmo a simples estampas nos álbuns do Rio. (DRUMMOND, 1955). 
 

Drummond finaliza com algumas observações críticas sobre espaços importantes da 

cidade do Rio de Janeiro e combate o tratamento dado por uma instituição governamental a 

lugares importantes para a história da cidade, tais como a igreja da Glória e o mosteiro de São 

Bento, ―que o surto imobiliário tenta apagar‖, mas que, ressalva Drummond, são ―estampas 

do Rio antigo‖. (DRUMMOND, 1955). 

Na tentativa de articular as crônicas drummondianas com a significação do imaginário 

urbano, remetemo-nos a Armando Silva (2001), quando este associa o imaginário urbano à 

geografia da cidade a partir do ponto de vista do cidadão, como comentado anteriormente. 

Assim, na crônica Carta de Atenas – e em tantos outros textos em prosa ou em poesia, o 

escritor mineiro consegue representar o seu ponto de vista cidadão sobre os espaços que o 

envolvem – a cidade do Rio de Janeiro, que convive com a sua lembrança do ―vento de 

minas‖. 

Beatriz Resende, considera no ensaio Drummond: o cronista do Rio, mesmo com forte 

raiz de origem mineira, itabirana, Drummond estabelece com a cidade do Rio de Janeiro uma 

relação de sedução, uma espécie de atração ―mais erotizada, mais opcional, aparentemente 

sem obrigações e deveres‖ (RESENDE, 2002, p. 76) Assim, afirma que Drummond pertence 

a uma tradição de cronistas do Rio que desapareceram nos anos 1980. Neste contexto, 

―cariocas ou não‖, quase todos encontram sucesso no Rio de Janeiro. Lembra também 

Vinicius de Moraes, que afirmava ―ser carioca é antes de tudo um estado de espírito‖. Desta 

forma, existe um ―pertencimento‖ ao espaço do Rio de Janeiro que em Drummond se conflita 

com a memória da cidade mineira de Itabira. 
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Então, ele utiliza a estratégia de evocar a cidade natal para contrapor o espaço 

presente, no caso, a cidade do Rio de Janeiro, representada pela imagem da praia do 

Arpoador. O autor aproveita a paisagem da praia para pensar sobre o esfacelamento do tempo 

diante da memória. Para tal, recorre à descrição de um espaço modificado constantemente 

pela ação do tempo – a praia – para descrever as alterações ocasionadas com o passar dos 

dias, ou a ―corrosão do tempo‖ e do espaço. Nesse sentido, o homem também não é o mesmo 

diante da paisagem, assim como o homem que habita a metrópole moderna. 

 

Um itabirano que há cinquenta anos não revia a cidade natal, deixada aos 

quinze anos, voltou lá e ficou triste; ficando triste, imprimiu um boletim de 

que me mandaram um exemplar (...) é normal nesse jogo de evocação – que, 

destruídas lá fora, as coisas vão recompondo cá dentro, até que, com a nossa 

morte, se acabem de vez esses coqueiros contermos em página literária ou 

alusão histórica (ANDRADE, 2012, p. 38). 

 

O que chama de jogo de evocação – no caso em apreço a recordação de uma árvore – 

na realidade é a representação da memória por um espaço fixo em que normalmente vivem as 

árvores até morrerem, mas depois se perpetuam registradas em ―página literária ou alusão 

histórica‖ (ANDRADE, 2012, p. 38). Assim, cria metáforas para construir a memória a partir de 

um lugar específico, como no verso ―destruídas lá fora as coisas vão se recriando cá dentro‖ 

(Andrade, 2012, p. 38), as coisas são as lembranças de um tempo e de um espaço que não 

existem mais; ou como no verso ―a brisa marinha sorvida a pleno, estavam suas riquezas logo 

convertidas em memórias‖(Andrade, 2012, p. 38). Nesse sentido, riquezas e memória estão em 

um mesmo plano de configuração e auxiliam na construção de uma prosa cheia de recursos 

poéticos.  Conforme verifica Flora Süssekind, em seu texto Um poeta invade a crônica, o 

poeta utilizou, à sua maneira, recursos da poética para expressar-se na prosa. Esta relação 

mútua entre prosa e poesia é descrita pela autora: 

 

Poeta com olhos de cronista, cronista com traços de poeta. O duplo ofício 

torna difícil traçar lhe um perfil intelectual coeso. Não seria suficiente, no 

entanto, dizer que oscilava entre a poesia e crônica. Ou que se tratava de um 

poeta também cronista. Trata-se, sim, de uma obra que se imbricam marcas 

ligada tanto ao trabalho de cronista, quanto ao seu exercício poético 

(SÜSSEKIND, 1993, p. 262). 

 

A prosa e a poesia de Carlos Drummond convergem em muitos momentos não só nas 

estratégias discursivas, mas nas recorrências de temas que configuram parte do projeto 
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artístico pertencente, de modo mais amplo, à obra drummondiana em um contexto geral. As 

constantes repetições de recursos da prosa e da poesia, bem como a reiteração de 

determinados assuntos, propõem apontar tópicos específicos para elencar várias discussões. 

Entre eles, evidencia-se, neste artigo, a questão do espaço urbano concentrado na dialética das 

imagens representadas por elementos como a avenida, o hotel, a igreja, o mosteiro e a praia ou 

na presentificação do ―vento de Minas‖ ou ―Espírito de Minas‖, em contrapartida à metrópole 

do Rio de Janeiro, mesmo quando representada por um local mais tranquilo, como a praia do 

Arpoador. 

A ligação entre as reflexões sobre o espaço urbano da metrópole moderna e as 

crônicas em estudo faz-se pela importância da análise dos saberes e das configurações 

espaciais afins presentes nos documentos jornalísticos apresentados nesta análise, na tentativa 

de analisar ―imaginários urbanos‖ de representações do espaço da cidade, e no ponto de vista 

do cidadão Drummond, que elaborou a sua prosa com base na sua experiência urbana. Nesse 

sentido, Beatriz Resende observa a compulsão de Drummond por espaços de sua própria 

experiência urbana. 

 

Se todos os temas são válidos como mote da crônica praticada por 

Drummond, os espaços, um pouco como acontece com a praia, revelam 

permanências quase obsessivas. Dois são os espaços que mais merecem a 

atenção, as duas pontas do que foi, por tanto tempo, seu trajeto diário, 

transformado em espécie de observatório, locus de ―trabalho de campo‖ 

numa espécie de literatura etnográfica: o Posto Seis e o centro da cidade. No 

Posto Seis, final de Copacabana, início de Ipanema, fica, primeiro, sua casa, 

na Rua Joaquim Nabuco, 81, depois o apartamento nas imediações para onde 

tem que se mudar ao ser demolida a casa em 1962 (RESENDE, 2002, p. 82).  

 

Na tentativa de elucidar a temática da cidade moderna por meio da retomada da 

perspectiva do flâneur, a pesquisadora Beatriz Resende cita a crônica Diário, publicada 

posteriormente em Fala, amendoeira, para escrever sobre a representação da cidade a partir do 

caminhante Drummond, habitante da metrópole moderna. 

 

Em ―Diário‖, crônica publicada em Fala, Amendoeira, escreve: ―1941, 

março, 22 – Mudamo-nos para o Posto 6. Casa grande, com vista para o mar 

e a montanha‖, e, em seguida, começa a narrativa bem-humorada das 

desditas com a falta d‘água. O roteiro à volta do Posto Seis se torna- rá 

célebre, revelando o eventual flâneur que forçosamente existe no cronista. 

Em ―Andar a Pé‖, escreve: ―Do Leme ao Posto 6, a viagem é proporcionada 

aos recursos menores de que disponho. A meta é visível, a curva da praia dá 
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ilusão de proximidade. O caminho é reto, no mar não levaria tempo. 

Contudo, sinto que é tempo observa de desperdiçar tempo‖ (RESENDE, 

2002, p. 82). 

 

Na crônica mencionada, Beatriz Resende compara o ato de flanar com o ato de 

caminhar; de modo semelhante; propõe Certeau, no texto Andando na cidade, ser um aspecto 

elementar de legibilidade da cidade, ―cujos corpos acompanham resolutamente um ‗texto 

urbano‖ (CERTEAU, 2011, p. 29). Ao elaborar o seu olhar sob o cotidiano, Certeau (2011) 

verifica que a ―história começa no nível do chão, com passos‖ ou tece uma ―retórica do 

caminhar como um aspecto ‗praticante do cotidiano‘‖.  

O andar de Drummond, assim como o andar dos passantes, propicia ―uma retórica do 

andar. A arte de ‗tornear‘ frases encontra equivalente numa arte de compor percurso (tourner 

um parcours) (...) uma estrutura linguística que se manifesta a nível simbólico‖ (CERTEAU, 

2011, p. 29). Assim, afirma que estes ―movimentos pedestres‖ como sistemas de 

representação que constroem a cidade ―são eles que espacializam‖. Estariam inseridos, para o 

autor, ―no que os falantes desenham nas mãos com as pontas dos dedos‖ (CERTEAU, 2011, 

p. 29). E assim fez o poeta em muitas de suas crônicas: observou a cidade por meio da sua 

experiência de caminhante. 

 

Considerações finais 

Em A aventura semiológica, Barthes diz que ―a cidade é um discurso, e esse discurso é 

verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala aos seus habitantes‖ (BARTHES, 2002, p. 

184). Isto significa que o discurso, que fala sobre a cidade, não esgota a realidade dada, 

apenas manifesta aspectos de situações que foram experimentadas ou oferecidas para 

apreciação. Deste modo, este artigo centrou-se na discussão sobre elementos de aspectos de 

representação da cidade moderna na prosa de Carlos Drummond de Andrade, em especial, em 

textos publicados para sua coluna Imagens, no jornal Correio da manhã, nas décadas de 1950 

e 1960. Além de mencionar a sua poesia para relacionar com o conteúdo das crônicas 

analisadas neste estudo. 

Buscou-se, assim, trabalhar com um quadro teórico sob uma perspectiva comparatista 

que permite ler as imagens e representações da cidade com o advento da modernidade, 

demonstrado na primeira parte deste texto. Neste momento de profusão da consciência de 
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representar a experiência urbana por meio da figura do flâneur e da multidão, estes foram 

enfatizados por meio de determinados aspectos de leitura da cidade. 

Por conseguinte, na literatura de Carlos Drummond de Andrade, em especial em suas 

crônicas, outros elementos são considerados para retomar a discussão da metrópole moderna e 

a experiência urbana. As imagens de ―metamorfoses‖ da cidade moderna expostas na 

preocupação com as necessidades urbanísticas da população, discutidas na crônica Carta de 

Atenas, e a ressignificação da memória, com as metáforas elaboradas a partir da imagem da 

cidade são constitutivas de uma prosa urbana elaborada com uma escrita por imagens sob o 

ponto de vista do cidadão Drummond. 

Portanto, caracteriza a especificidade com que trata questões da urbanização, como 

―estilo‖ do exercício da sua prosa, que narra a experiência urbana. O cronista toca em 

questões urbanas e utiliza esta prática literária para discutir temáticas importantes 

relacionadas à vida na cidade. Sobre o exercício de cronista do cotidiano, Beatriz Resende 

comenta: ―a confluência da tradição, digamos clássica, com a prosa modernista. Finalmente, 

insistindo no papel da simplicidade, brevidade e graça próprias da crônica, reitera a faculdade 

do cronista de humanizar o quotidiano, mas lembrando que podem ―levar longe a crítica 

social‖ (RESENDE, 2002, p. 82). 

Diante do exposto, o foco das investigações expostas considerou tópicos como a 

legibilidade da cidade moderna em narrativas urbanas, promovendo uma representação do 

imaginário urbano por meio da leitura das crônicas drummondianas a partir do exercício 

metodológico proposto por Michel de Certeau e Armando Silva, que propuseram métodos de 

análise da experiência urbana. 

Contudo, verificou-se que, seja por sua natureza física, seja pela vida social, os textos 

drummondianos compuseram o imaginário nacional, ocupado, não raras vezes, pela cidade 

como posição central do objeto de reflexão. 
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“O DOADOR DE MEMÓRIAS”: O PODER POR MEIO DO ESQUECIMENTO? 

 

Mônica Lopes NÉVOA 

Escola Estadual Dom José Gaspar – Araxá - MG 

 

Resumo: Na cinematografia contemporânea, há filmes que trabalham as relações humanas 

em sociedades futurísticas. Há uma incidência grande de uma sociedade cuja pacificação se 

sustenta em apagamento do corpo.  Este trabalho pretende analisar as relações de poder, na 

construção do corpo e o esquecimento/não esquecimento da história dessa sociedade 

idealizada no filme ―O doador de memórias‖, fundamentando-se na análise de discurso de 

linha francesa, especificamente no imaginário pechetiano, que afirma que a ideologia não se 

reproduz sob a forma geral de um espírito do tempo que se comporta de maneira igual e 

homogênea à sociedade, mas é uma instalação dos aparelhos ideológicos do Estado; bem 

como nos estudos de Foucault sobre poder e biopolítica do corpo, nos quais se afirma que a 

resistência surge sempre que há o exercício do poder e que os corpos devem ser docilizados 

para a vida em sociedade. Além disso, Foucault também trabalha a questão do corpo como 

ator da utopia. O objetivo é refletir sobre o papel da linguagem na estruturação do poder e do 

corpo em uma sociedade imaginada possível em um futuro idealizado, observando, na 

materialidade linguística do gênero híbrido do cinema, o uso da linguagem na docilização dos 

corpos e o uso da memória como uma utopia que tenta apagar o corpo. A hipótese é que a 

utopia da ficção explicita o desejo de paz de uma sociedade por meio do apagamento das 

diferenças, mas que não pode apagar completamente sua história. A partir do pressuposto 

teórico de que a ideologia se materializa no discurso e este na língua, pretende-se discutir que 

o exercício do poder pode se manifestar no apagamento de diferenças culturais, raciais e 

linguísticos. Além disso, refletir também nas estratégias de esquecimento e na ordem do 

discurso sobre paz como mecanismo da manutenção da ordem nesta sociedade idealizada. 

PALAVRAS-CHAVE: Controle; Corpo; Cinema 

 

Introdução 

Na cinematografia contemporânea, há diversos filmes que trabalham as relações 

humanas em sociedades futurísticas. As séries recentes Divergente e Jogos Vorazes, além de 

alguns filmes mais antigos como Demolition Man (O demolidor) com Sylvester Stallone e 

alguns episódios do seriado Star Trek – antigo e novo – trazem exemplos de sociedades 

avançadas em que se percebe um apagamento do corpo e das diferenças. 

Esses exemplos trazem uma reflexão sobre a uniformização, se esta seria, de fato, o 

caminho para a tão sonhada paz e se este apagamento do corpo seria a via de se obter uma 

sociedade avançada em todos os aspectos. A arte tem a função de levar o sujeito a situações 

extremas e impensadas, para que este consiga perceber as contradições de que os seres 
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humanos são feitos. No filme, essa contradição se materializa nas falas dos personagens e nas 

suas ações. 

Em ―O doador de memórias‖ além do apagamento das memórias relativas à história 

existe também um medicamento que inibe a libido de todos. As crianças são geradas por 

inseminação artificial em mulheres escolhidas ainda jovens para serem mães de aluguel, por 

assim dizer. 

Nessa sociedade imaginada, acredita-se que a paz e harmonia são alcançadas porque 

não diferenças entre as pessoas, portanto não há disputas. Como o medicamento inibe 

determinadas ações e reações no corpo, as pessoas não percebem as cores, assim não há 

preconceito racial, já que todos se veem com a mesma cor. 

A ficção acaba sendo um lugar em que se trabalha com o irreal para se buscar 

compreender o real. É também o lugar em que se torna possível enunciar determinados 

dizeres que seriam interditados no mundo real, daí a força que este gênero híbrido possui na 

busca por um sujeito que, por meio dessa mídia, descobre-se incompleto e contraditório. E só 

por meio desse conhecimento ele terá a possibilidade de se construir como uma obra de arte, 

como diria Foucault. 

O objetivo deste artigo é, por meio da análise do filme, trazer reflexões que parecem 

relevantes para o professor contemporâneo que tem entre suas tarefas a de construir cidadãos 

autônomos e capazes de viver em uma sociedade democrática e dela participar de forma ativa. 

 

O enredo do filme 

O filme ―O doador de memórias‖ conta a história de uma sociedade futurista em que o 

problema da guerra e das disputas entre as pessoas foi solucionado. Trata-se de lugar cercado 

e vigiado, onde se deve usar linguagem precisa, roupas determinadas para a função que se 

desempenha, tomar o remédio matinal todos os dias, obedecer aos anciões e nunca mentir. 

Todos vivem em perfeita harmonia e todos são criados para desempenhar uma determinada 

função, designada pelo conselho dos anciões.  

Essa designação é feita fundamentada na observação desses indivíduos durante o 

crescimento e amadurecimento deles. As funções a serem desempenhadas são, por exemplo, 

moças que servirão como ―mães de aluguel‖ para gerarem os bebês dessa sociedade; rapazes e 

moças que serão pilotos de ―drones‖ que são usados no sistema de vigilância entre outras. 
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Dentre essas funções, há o guardador de memórias. Para essa atividade específica somente um 

é escolhido. Essa função é especial e difere das outras porque permite ao escolhido para 

desempenhá-la a possibilidade de mentir. 

Os bebês são gerados em laboratórios e criados até alguns meses de vida em um 

berçário comunitário, depois são designados para os núcleos familiares, compostos por um 

homem e uma mulher. É uma sociedade extremamente controlada e esse controle é percebido 

explicitamente no uso da linguagem, palavras como amor e ódio foram banidas do 

vocabulário. O medicamento matinal retira das pessoas a capacidade de perceber as cores, é 

como se seres humanos percebessem o mundo como os cães, que veem tudo em preto e 

branco. 

Outra característica interessante nessa sociedade é que os bebês que não se adaptam – 

choram o tempo todo – os aposentados e os que, porventura, rebelam-se contra o sistema são 

mandados para ―elsewhere‖, lugar que fica para além das fronteiras da cidade. Quando isso 

acontece, o nome dessas pessoas não pode ser mais mencionado. 

A cerimônia em que se recebe a função a ser desempenhada é um rito de passagem 

muito esperado pelos jovens. É uma ocasião que difere de toda a existência desse sujeito 

porque é o único momento em que as diferenças são consideradas, porque é pautado nelas que 

as designações de tarefas são feitas. No momento em que o jovem recebe sua função, a chefe 

do conselho dos anciões diz ―Obrigada por sua infância‖.  

O personagem principal, Jonas, tem dois grandes amigos, Asher e Fiona. Há a 

promessa de serem sempre amigos que eles fazem um ao outro. Jonas recebe a função de 

guardador das memórias; Fiona, cuidadora de bebês na maternidade e Asher, piloto de drones.  

O guardador de memórias é o único membro dessa sociedade que tem acesso a todas 

as memórias da história da humanidade e ele tem a responsabilidade de prover sabedoria ao 

Conselho de anciões, para que estes tomem as decisões corretas. O treinador de Jonas é o 

doador de memórias e ele as transmite por meio do toque de mãos.  

Na primeira incursão pelas memórias, Jonas conhece a neve, o trenó, as brincadeiras 

que envolvem a neve. Ao retornar dessa viagem ao mundo das lembranças, Jonas quer saber 

por que a memória da neve foi esquecida, já que era algo tão divertido. A neve é consequência 

do frio, que destrói colheitas, pode causar a morte, portanto algo maléfico que foi eliminado 

por meio de um controle climático.  
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Na segunda incursão, Jonas descobre as cores, as raças, as religiões. Tudo isso foi 

eliminado porque essas diferenças criam ressentimento e raiva. Depois, na terceira vez, Jonas 

descobre a música e a dança. Ele descobre que as injeções que lhe tiram as emoções, mas não 

os sentimentos. Percebe que saber algo não é o mesmo que sentir algo. O doador lhe diz que 

as memórias determinam o futuro. 

Finalmente, na quarta incursão, Jonas se depara com os caçadores matando elefantes 

para extrair o marfim. Ele para de tomar o medicamento matinal e começa a ter sonhos. Por 

fim, na quinta sessão, Jonas vê a guerra, no caso, a guerra do Vietnã. Jonas fica muito 

perturbado diante dessa memória e quer esquecer o que viu. Vai para casa e percebe que vive 

em uma unidade familiar e não em um lar. Percebe que precisa fazer algo certo contra as 

regras. 

Decide então ultrapassar a fronteira de ―elsewhere‖ porque, teoricamente, isso 

devolveria a todos as memórias que foram extraídas. Ao comunicar sua decisão ao doador, 

este lhe diz que ele tem a força para fazer isso e que lhe daria a coragem. Esta vem em forma 

de várias memórias de pessoas enfrentando o sistema, tais como a queda do muro de Berlim, 

o estudante na Praça Vermelha enfrentando o tanque de guerra, Nelson Mandela. Jonas rompe 

a barreira, mas não faz isso completamente sozinho, é ajudado tanto por Fiona e por Asher. O 

filme acaba com todos ganhando suas memórias de volta. 

 

A docilização do corpo – uma medida de controle 

Segundo Foucault (1989), na época clássica, houve a descoberta do corpo como objeto e 

alvo do poder. O livro do Homem-máquina foi escrito sob dois registros: o primeiro, por 

Descartes e o outro foi constituído por um conjunto de regulamentos militares, escolares, 

hospitalares e por processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações do 

corpo. ―É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado‖ (FOUCAULT, 1989, p.123). 

Em qualquer sociedade, o corpo está submisso a uma série de limitações, proibições e 

obrigações. Para se manter esse corpo submisso, é preciso controle que, por sua vez, é feito 

por meio de ―disciplinas‖, as quais, de acordo com Foucault (1989), durante o século XVII e 

XVIII, tornaram-se fórmulas gerais de dominações. No filme, esse assujeitamento é 
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conseguido por meio de um rígido sistema de controle. Há câmeras que vigiam os cidadãos a 

todo o momento e em todo lugar. 

Além disso, há a obrigatoriedade de se ingerir um medicamento que entorpece as 

emoções e não permite a percepção das cores. Por fim, um código rígido de comportamento 

que inclui o uso de uma linguagem precisa, toque de recolher e as pessoas não podem se 

tocar, exceto dentro de suas unidades familiares. 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente (FOUCAULT, 1989, p.127). 

 

O autor ainda diz que o corpo passa a fazer parte de um maquinário de poder que o 

esquadrinha, desarticula-o e o recompõe. Constitui-se uma ―anatomia política‖, que é uma 

―mecânica do poder‖, para que a disciplina fabrique os corpos dóceis capazes de produzir 

mais e melhor. Dessa forma, aumenta-se a força de produção, diminui-se a força política, 

estabelecendo-se uma dissociação entre o poder e o corpo: de um lado, aumenta a capacidade 

desse corpo para produzir mais; de outro, faz com que esse corpo se sujeite ao outro. Para 

obter os efeitos pretendidos, a disciplina controla vários elementos. O espaço é o primeiro 

deles. É evidente, no filme, o controle que se tem dos espaços por meio de câmeras fixas nos 

postes nas ruas e o uso de drones. 

Foucault (1989) relata que se utilizaram várias técnicas: a cerca, a clausura, as 

definições de lugares determinados, a colocação do indivíduo em filas. Em ―O doador de 

memórias‖, as pessoas moram em uma área limitada e, para além desses limites é um lugar 

chamado ―elsewhere‖ e é para onde os rebeldes são mandados. Essa cerca tem um papel 

disciplinador e isso só fica explícito ao final do filme. 

Outro elemento controlado pela disciplina, segundo Foucault (1989), são as atividades, 

em aspectos tais como horário de entrada, o tempo que se levava para a execução da tarefa, a 

eficiência nos movimentos do corpo durante a produção, a relação do corpo com o 

instrumento de trabalho, a perda de tempo. Nessa sociedade idealizada, há toque de recolher, 

as profissões de cada cidadão é determinada pelo conselho dos anciões. Um outro elemento de 
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disciplina é de ordem fisiológica, pois trata-se de uma injeção tomada todos os dias. Esse 

medicamento inibe a libido humana. 

Foucault (1989) cita a escola de Gobelins como exemplo. As disciplinas, 

fundamentadas no sistema militar, são instrumentos que captam e somam o tempo por meio 

de quatro processos: decompor o tempo em sequências separadas e ajustadas; organizar essas 

sequências de acordo com um esquema analítico; finalizar esses segmentos por uma prova 

que confirma o nível do indivíduo, garante-lhe a aprendizagem e diferencia a sua capacidade; 

estabelecer séries de acordo com o nível de cada um.  

No filme, as pessoas frequentam as escolas até a idade da maturidade, durante esse 

tempo são observadas pelos anciões e estes determinam qual a função social que cada um 

desses jovens irá exercer por toda a vida. Existe uma hierarquia entre as funções sociais 

exercidas, por exemplo quem trabalha no sistema de justiça tem mais poder sobre o outro que 

trabalha no berçário. 

É possível, de acordo com Foucault (1989), que a guerra enquanto estratégia seja uma 

continuação da política que, por sua vez, como técnica da paz e da ordem internas, procurou 

pôr em funcionamento o dispositivo da massa disciplinada. O exército é uma força real e, 

também, um saber e uma técnica que projetam seu esquema sobre o corpo social. O autor 

ainda diz que além do sonho de sociedade perfeita de filósofos e historiadores, há o sonho 

militar de uma sociedade perfeita cujas engrenagens, cuidadosamente subordinadas sob 

coerções permanentes e treinamentos infindáveis, agem com uma docilidade automática em 

busca do lucro cada vez maior. 

Todo poder é exercido pelo jogo de uma vigilância exata. A arquitetura não é mais feita 

para ser vista, tampouco para vigiar o espaço exterior, mas para permitir o controle interno de 

modo articulado e detalhado. Depois de dezenas de anos, diz Foucault (1989), as funções 

fiscalizadoras passam a ter um papel pedagógico; por exemplo, um submestre ensina a 

segurar a pena e corrige os erros; também anota as faltas quando elas ocorrem. 

O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas funciona como uma máquina cuja 

organização piramidal tem um chefe, mas é o aparelho inteiro que detém o poder e distribui os 

indivíduos em campo permanente e contínuo. O poder disciplinar está em todo lugar e sempre 

alerta, pois não há lugar escondido e ele controla até mesmo aqueles que têm função de 

controlar outros. No filme, o Conselho dos anciões é o poder supremo, mas em cada setor da 
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sociedade há outros que ajudam a exercer o controle sobre os mais jovens e inexperientes na 

função. 

Para que funcionem, as disciplinas estabelecem uma sanção normalizadora. Com efeito, 

o cidadão que se nega a realizar a tarefa que lhe é designada, além de ser enviado para 

―elsewhere‖ tem seu nome apagado, ou seja, ninguém mais deve mencionar seu nome ou lhe 

fazer referência.  

Há, nessa sociedade imaginária, uma sujeição real fundamentada em uma relação 

fictícia. A eficácia do poder não exige mais a força bruta sobre o indivíduo, mas o fato de 

saber que está sendo vigiado e de não ter nenhuma memória de movimentos de rebelião ou 

insurgência contra o sistema leva-o a sujeitar-se espontaneamente.  

O desenvolvimento das disciplinas marca a aparição de técnicas elementares do poder 

que derivam de uma economia diversa. Substituem o princípio de se retirar com violência do 

sistema feudal, pelo princípio da ‗suavidade-produção-lucro‘ do sistema capitalista. Há 

necessidade do ajustamento dessas técnicas aos homens e aos múltiplos aparelhos de 

produção. 

A tarefa de ajustamento deve reduzir aquilo que faz a multiplicidade não ser tão 

manejável quanto a unidade, aquilo que opõe à utilização de cada um bem como do todo. Ela 

deve também dominar as forças que se formam na multiplicidade organizada e neutralizá-las, 

a fim de evitar a resistência. Ela também deve fazer crescer a utilidade singular de cada 

elemento da multiplicidade de modo rápido e barato. Além disso, é preciso que as disciplinas 

tornem cada um na multiplicidade mais útil que simples soma de todos os seus elementos. 

Nessa obra de ficção, a escolha das profissões que cada um desempenhará pelo resto de 

sua vida é uma maneira de conduzir cada cidadão para atividades com as quais tenha maior 

afinidade e aptidão, fazendo com que haja maior eficiência no sistema de produção dessa 

sociedade.  

O poder nesta sociedade é exercido fundamentado no apagamento das memórias e no 

controle total dos cidadãos. Não há espaço para o indivíduo, tampouco para as diferenças. 

Percebe-se que a ilusão de que a equalização das pessoas é a chave para a paz e a harmonia 

entre os cidadãos. Entretanto, como toda tentativa de controle absoluto, há rebelião. A 

resistência surge no doador quanto, ao treinar sua filha para exercer o ofício de guardiã das 
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memórias, esta se rebela contra o sistema e acaba sendo mandada para ―elsewhere‖. Essa 

tragédia pessoal faz com que este personagem perceba sua realidade de outra forma. 

 

Discurso e Acontecimento 

Pêcheux (2002) mostra que há vários caminhos para realizar essa discussão: partir do 

enunciado, partir de uma questão filosófica, partir da análise do discurso de linha francesa que 

relaciona a análise como descrição e como interpretação; partir da evocação de alguns nomes 

próprios como Althusser, Lacan, etc; entre outros. Um acontecimento suscita uma questão 

teórica sobre as discursividades e entrecruza proposições aparentemente estáveis. Nesses 

espaços discursivos estáveis, supõe-se que o sujeito falante saiba do que fala, já que o 

enunciado produzido reflete propriedades estruturais independentes de sua enunciação. 

A pesquisa sobre o acontecimento se constrói de procedimentos capazes de abordar 

explicitamente o fato linguístico do equívoco como fato estrutural implicado pela ordem do 

simbólico. Isso quer dizer que toda sequência de enunciados é descritível como uma série de 

pontos possíveis de interpretação. Nesse ponto que se considera o outro inserido na história, 

que traz sua filiação histórica organizada em memórias e nas relações sociais. A descrição de 

um enunciado coloca em jogo o discurso-outro como princípio do real sócio histórico. 

 

(...) todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-

históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo 

um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, 

deliberado, construído ou não, mas de todo modo atravessado pelas 

determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço: não há 

identificação plenamente sucedida, isto é, ligação sócio-histórica que não 

seja afetada, de uma maneira ou de outra, por uma ―infelicidade‖ no sentido 

performativo do termo – isto é, no caso, por um ―erro de pessoa‖, isto é, 

sobre o outro, objeto da identificação (PÊCHEUX, 2002, pp. 56-57). 

 

O discurso, portanto, não é apenas transmissão de informação, porque a língua não 

somente um código tampouco pode se traçar uma separação nítida entre emissor e receptor ou 

uma sequência em que ora um fala e outro decodifica e vice-versa. Na verdade, o discurso é o 

efeito de sentido entre os locutores. A linguagem é a condição para que ocorra o discurso.  

Segundo Orlandi (2003), também é preciso considerar que os discursos se realizam 

diante de certos fatores, a saber: 1) relação de sentido, segundo o qual não há discurso que não 

se relacione a outro; 2) o mecanismo de antecipação, segundo o qual todo sujeito tem a 
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capacidade de se colocar no lugar daquele que ouve o seu próprio discurso e se antecipa ao 

seu próprio interlocutor; 3) relação de forças – todo discurso é produzido em um lugar que 

confere a ele marcas que podem validá-lo ou desacreditá-lo. 

Sobre o lugar de produção do discurso, Foucault (2004) diz que toda sociedade a 

produção do discurso é controlada, selecionada e organizada por diversos procedimentos que 

têm a função de conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório e 

esquivar sua pesada materialidade. Portanto, não se pode dizer o que se deseja em qualquer 

circunstância, porque há interdições. 

O discurso, assim, não é o que simplesmente manifesta o desejo, é também o objeto do 

desejo e traduz lutas ou aquilo que se pretende dominar. Ele precisa ter valor de verdade. A 

vontade da verdade é um sistema de exclusão conduzido pelo saber valorizado em uma 

sociedade e atua como uma espécie de pressão e como um poder de coerção. É preciso tratar o 

discurso como uma série regular de acontecimentos. 

No filme, há a possibilidade de ser enviado para ―elsewhere‖. Esse envio pode significar 

uma recompensa por anos de serviço prestado, bem como uma punição velada aos que não se 

encaixam nas regras. Os cidadãos dessa sociedade fictícia não se dão conta do paradoxo desse 

lugar. Ao mesmo tempo em que os anciões são enviados para ―elsewhere‖ como gratidão por 

anos de serviços prestados, para lá se enviam também aqueles que não se encaixam no 

sistema – a guardadora de memórias que não quis exercer seu papel, o bebê que não para de 

chorar. 

Na verdade, ―elsewhere‖ é a aplicação de uma injeção letal, mas como o aplicador não 

sabe disso e acredita que estas pessoas irão despertar em um mundo melhor, ele não se sente 

culpado. Nessa sociedade, o crime continua existindo, porém recebe outro nome e, portanto, 

trata-se de outro acontecimento e é que legitimado pelo discurso e pela crença de que se esteja 

fazendo o certo. 

O Conselho dos Anciões tem a posição de autoridade sobre estes cidadãos e a 

presidente desse Conselho é a única, além do doador de memórias que possui o saber. Para a 

presidente desse Conselho, o retirar das pessoas a possibilidade da escolha é justificado pelo 

fato de que quando o ser humano tem a possibilidade de escolher, ele escolhe errado. Já para o 

doador, a retirada do poder de escolha implica a retirada do amor. É esse o aspecto motivador 

da rebelião orquestrada pelo doador. 
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A Utopia do Corpo 

Para Foucault (2013), o corpo é o lugar sem recurso do qual não se pode fugir e ao 

qual se está condenado; sendo assim, na tentativa de escapara desse corpo ou mesmo de 

apagá-la surgem as utopias. A utopia, então, é o lugar em que o corpo existe sem um corpo; 

trata-se de um lugar idealizado em que tudo é perfeito, inclusive o corpo incorporal.  

Há também a utopia que é feita do apagamento desse corpo, trata-se do país dos 

mortos, representado pelas grandes cidades da civilização egípcia, com sua múmias – os 

corpos que resistem à passagem do tempo. Finalmente, a utopia mais possante que é a utopia 

da alma. Esta escapa do corpo para viajar através dos olhos do corpo que a aprisiona, ela vê 

lugares e épocas sem que o corpo saia do lugar que ocupa, ela o faz pela imaginação, pelo 

sonho. 

No filme, as memórias trazem esse aspecto de sonho quando são boas. A neve e os 

brinquedos e brincadeiras que ela proporciona, bem como a ideia do Natal, o sentido de 

família reunida, tudo isso traz à tona a perspectiva do sonho. Há uma cena em que o recebedor 

das memórias se vê do lado de fora de uma casa, onde a família está reunida para o Natal, e 

ele olha pela janela como a vendedora de fósforos de Hans Christian Andersen em seu conto 

de Natal. Há aí a materialização do desejo de pertencer a algo maior que o próprio eu. O 

personagem do filme percebe que não tem uma família, pois um núcleo familiar designado 

pelo Conselho dos Anciãos não é uma família. 

Por outro lado, há a percepção do corpo como a fonte das guerras, das mazelas da 

humanidade e, por isso, o esforço para apaga-lo por meio de medicamento que anestesia as 

emoções e pela constante vigilância que dociliza e impõe a este corpo a submissão. Essa visão 

da necessidade do apagamento é explicitada na fala da chefe do Conselho dos Ancião quando, 

ao se referir à liberdade de escolha do indivíduo, ela afirma que se o homem puder escolher, 

escolherá errado. 

Para todas as pessoas que compõem  essa sociedade, o corpo é invisível, já que as 

roupas são todas iguais e em tons neutros, sem esquecer do medicamento de anestesia a 

libido. Entretanto para aquele que tem as memórias, esse corpo ganha cor e a falta do 

medicamento do organismo faz surgir a atração pelo outro corpo e desperta sentimentos nunca 

antes experimentados. 
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O interessante é que essa sociedade nasceu da utopia dos antepassados de que ao se 

neutralizar a individualidade humana, retirar de cada um as memórias coletivas e manter esse 

sujeito sob constante vigilância, inclusive no uso do vocabulário cotidiano na relação familiar, 

traria a tão sonhada paz entre os homens. Como observa Foucault (2013), as utopias nascem 

no corpo e depois retornam contra ele.  

Além da utopia, há lugares sem história e sem denominação como ―elsewhere‖ ou 

lugar qualquer em português. Um lugar criado no imaginário dessa sociedade como o lugar do 

descanso e do equilíbrio, pois é para esse lugar que são mandados os aposentados e os que 

não se adaptaram ao sistema. Trata-se de uma heterotopia que Foucault (2013) define como 

um lugar nascido das utopias, mas sem um lugar preciso e real. Ele afirma que é possível 

definir uma sociedade por suas heterotopias. 

Na sociedade primitiva, havia casas para adolescentes na fase da puberdade, mulheres 

no período das regras, enfim lugares para tratar a crise biológica por que passa o corpo de 

tempos em tempos. No filme, ―elsewhere‖ é uma heterotopia, pois, embora as pessoas achem 

que fique nos arredores da cidade, ninguém sabe precisar onde fica ou como é. Aqueles que 

são mandados para ―elsewhere‖ são esquecidos, seus nomes apagados, simbolizando o 

apagamento total de seu corpo. 

Na sociedade moderna, as heterotopias surgem para tratar o desvio. Foucault (2013) 

menciona o teatro como uma heterotopia. Por extensão, o cinema realiza esse papel na pós 

modernidade. A leitura de filmes bem como a reflexão que eles sugerem funcionam como 

essa heterotopia – lugar imaginado pelo corpo, sem um lugar preciso e real e que serve para 

que o corpo incorpóreo de cada sujeito pense sobre si e sobre o outro. 

 

Considerações Finais 

Vários movimentos sociais contemporâneos trazem um discurso de igualdade, de 

apagamentos das diferenças e quanto mais se intensificam esses dizeres, mais crescem as 

atitudes reacionárias. Esse crescimento é explicado por Foucault quando ele diz que a 

resistência surge onde há o exercício do poder. Há aqui um paradoxo interessante, porque o 

discurso da igualdade, da justiça e até da liberdade é essencial no ambiente democrático, 

entretanto parece que a repetição desse discurso gera um movimento contrário que busca a 

individualidade.  
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Diante de impasses como esse, a proposição de atividades com filmes se torna 

interessante, já que a visualização de sociedades fictícias pode permitir a esse sujeito 

descobertas sobre si e sobre o outro que não seriam possíveis de outra forma. Neste filme em 

questão, a discussão sobre uma sociedade extremamente vigiada e em que o rigor ascético se 

faz sempre presente leva o espectador ao encontro de um lugar possível e, portanto, real. 

Esse encarar de uma outra realidade verossímil pode fazer com que este sujeito observe 

seu próprio corpo e seu próprio lugar e note semelhanças e diferenças com a ficção que se 

desenha a sua frente. Isso pode levar esse ser a um processo de mudança de si e de seu espaço, 

enfim a um processo de transcendência. Pode criar nesse indivíduo utopias que o ajudem a 

prosseguir sua vida ou a reinventar sua própria existência. 

Daí a importância de obras cinematográficas na formação do cidadão autônomo e 

crítico. Essas heterotopias, tal como o cinema, podem permitir que o ser perceba o outro de 

modo crítico, que ele crie uma autonomia no julgamento de valores e, principalmente, que 

tome conhecimento do outro e da utopia do outro e de como essas utopias se completam ou se 

esbarram. 
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RELAÇÕES DE PODER NAS SONORIDADES GOIANAS NO BRASIL DOS "ANOS 

DE CHUMBO": ESTUDOS DE CASOS 

 

Nayara Crístian MORAES 

Universidade Federal de Goiás/ Programa de Pós-Graduação em História/Regional Goiânia 

Bolsista Capes 

 

Resumo: Diferentes sonoridades refletiram os anseios da sociedade brasileira, discursando e 

levando adiante a vontade dos sujeitos através de canções durante o processo de Ditadura 

Militar no Brasil, como resistência ou busca da ―brasilidade‖. Canções embalaram este 

processo dito traumático da nossa história. Punindo e vigiando, assim seguia o regime militar, 

tentando, sem lei e juízo, regulamentar sujeitos, suprimir vontades e ditar verdades. Em Goiás 

o estudo dos desdobramentos do período é recente e se manifesta principalmente no campo 

dos problemas políticos agrários. Na perspectiva cultural o campo de estudo do papel da 

música de Goiás no contexto continua sem muitas respostas. Buscar-se-á neste artigo lançar 

luz a esta lacuna, tentando alcançar a historicidade, singularidades e ambiguidades que 

representam estas narrativas a partir da teoria de Michel Foucault em relação ao poder, 

dispositivo, discurso e verdade (1996,1987). Fazendo um cruzamento com a teoria da 

chamada Nova história e Histórica Cultural, por meio da análise das canções Soldadinhos de 

Chumbo, interpretada por Eli Camargo em 1968, O Regime (1985) de Léo Jaime e Eu canto o 

que o povo quer, de Lindomar Castilho (1974) se investigará algumas verdades representadas 

nos discursos de canções goianas lançadas ao longo do processo histórico de Ditadura Militar 

no Brasil, problematizando ―Os Jogos da Verdade‖ que atravessam todo o discurso social, 

institucional ou não, e se articulam em toda a prática cotidiana (FOUCAULT, 1996, 1999, 

2003), pois se a música é um meio para entendermos o mundo (MORAES, 2005) a canção 

goiana não seria diferente. Concluímos que o ―vigiar e punir‖ nos chamados ―Anos de 

Chumbo‖ se propagava de formas variadas, e a música acabou se configurando um 

dispositivo discursivo, cultural, social e político em uma complexa ―rede de micro poderes‖. 

PALAVRAS-CHAVE: Música; História; Poder. 

 
Uma caixinha de brinquedos! Um batalhão, um regimento / Clarins, tambores, 

oficiais, tudo de chumbo! No olhar radiante da criança, a ilusão de uma batalha Na 

claridade da manhã os soldadinhos se enfileiram / Na juventude, à flor da alma, 

sonora, rósea e louçã / Ressurge às vezes deslumbrante; Outono, a vida, o sonho / E 

a glória como é ilusória / E como é vã! / Mas lá no fundo da memória / o termo da 

jornada / Mas quanta coisa de criança / E esta saudade como é sã; / No fim da 

estrada vão marchando / Os soldadinhos perfilados (CAMARGO, 1968). 

 

Nos últimos anos surgiram diferentes trabalhos voltados para a relação 

história/música, muitos deles contextualizados com a Ditadura Militar no Brasil. Entretanto, 

as pesquisas têm tido como referência principalmente as grandes capitais do país e músicas de 

determinados artistas da MPB tradicional, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo 

Vandré e Gilberto Gil, por exemplo. 
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A principal hipótese que move este trabalho é a de que determinadas verdades foram 

construídas também nos discursos das canções goianas entre a década de 1960 e 1980 

refletindo o processo de Ditadura Militar no Brasil.  

Este artigo surge então como recorte de pesquisa de mestrado que objetiva investigar 

as verdades representadas nos discursos das canções goianas, lançadas ao longo do processo 

histórico de Ditadura Militar no Brasil, enxergando a música na teia dos dispositivos de 

poder, sejam eles discursivo, cultural, político e social, no Imaginário Social (PESAVENTO,  

1995) conturbado do contexto supracitado, pois toda música está imbuída de acontecimentos e 

memórias em funcionamento e como parte da sociedade, pode se tornar também um lugar de 

memória (NORA, 1993)
152

.  

Assim, tendo em vista o diálogo da história cultural (ou Nova História) com diferentes 

aportes teóricos, inclusive com os estudos foucaultianos, entende-se que na  trama dos 

discursos materializados pelas canções goianas no período da Ditadura Militar no Brasil pode 

se alcançar a historicidade, singularidades e ambiguidades que representam estas narrativas, 

neste caso, por meio da análise de trechos de canções escolhidas para serem analisadas neste 

artigo como estudos de caso, e das discussões teóricas que as permeiam: Soldadinhos de 

chumbo interpretada por Eli Camargo em 1968, O Regime (1985) e Volta pra mim (1974) de 

Léo Jaime e Eu canto o que o povo quer de Lindomar Castilho (1974).  

Tais discursos materializados nas canções da época referida evidenciam a 

historicidade, singularidade e ambiguidade que representam tais narrativas discursivas. Sendo 

um dispositivo mais que cultural, o cenário musical goiano, cheio de canções, neste caso, 

criadas e/ou cantadas por artistas goianos também não ignorou o caráter de resistência e/ou 

                                                           
152 Diante de questionamentos acerca das diferentes teorias abordadas na apresentação deste artigo, é preciso 

esclarecer que este trabalho faz parte de uma pesquisa de cunho historiográfico, e interdisciplinar (uma mistura 

benéfica), e embora alguns pesquisadores de outras áreas utilizem somente a Análise do Discurso para 

desenvolverem seus trabalhos, não é este o caso, pois para além de ―inspirar‖ a Análise do Discurso 

foucaultiana, Michel Foucault também cunhou conceitos e teorias, que podem ser interpretados de diferentes 

formas, pois se fazem presentes em diferentes áreas do conhecimento, o que felizmente contribui para que 

variados trabalhos interdisciplinares e transdisciplinares sejam possíveis, em diversas metodologias, em 

diferentes lugares, com diferentes interpretações, afinal o próprio Foucault nos pediu que o lêssemos como 

―caixa de ferramentas‖ (FOUCAULT, 2003, p.251), que servem de instrumento multifuncional para reflexões 

diversas, inclusive e principalmente históricas, pois tal aporte teórico, ao longo dos anos, tem contribuído cada 

vez mais para a escrita da história. 
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ufanismo da música no Imaginário dos Anos de Chumbo da nossa história, fazendo parte de 

manifestações de indignação ou busca de Identidade Nacional (PESAVENTO, 2003). 

Vários tipos de dispositivos de poder são colocados por Foucault ao longo de sua obra, 

dos quais podemos citar, por exemplo: dispositivos de regulamentação de discursos, 

dispositivo de sexualidade, dispositivos discursivos que sustentam práticas, dispositivos 

securitários ou de segurança, dispositivos de saber e dispositivos disciplinares. Em As 

palavras e as coisas Foucault coloca o dispositivo como episteme onde o dispositivo é 

estritamente discursivo, entretanto tempos depois, o conceito de dispositivo contém 

igualmente instituições e práticas: 

 

Um dispositivo é "um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 

leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas, em suma: o dito e o não-dito [...]. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos". O 

problema é, então, para Foucault, o de interrogar tanto a natureza dos 

diferentes dispositivos que ele encontra quanto sua função estratégica 

(REVEL, 2005, p. 40). 

 

Gilles Deleuze, filósofo também francês, fala do conceito de dispositivo que Foucault 

criara. Para ele, o dispositivo se constitui em linhas visíveis e invisíveis. Linhas de 

enunciação, força e subjetividade inclusive. Entretanto Deleuze acredita que é preciso 

desenredar as linhas de um dispositivo, tal como Foucault propõe que se faça: interrogar estes 

dispositivos encontrando sua função estratégica.  Ainda para Deleuze, a historicidade dos 

dispositivos nos remete à importância dos regimes de enunciados. Tais dispositivos 

atravessam os limiares em direção a campos variados da sociedade (DELEUZE, 1990, p.155).  

Em uma conferência em 2005 no Brasil, o filósofo italiano Giorgio Agamben destaca 

três pontos fundamentais do conceito foucaultiano de dispositivo.  

 

Resumamos brevemente os tres pontos: 1) É um conjunto heterogêneo, que 

inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e não linguístico no mesmo 

título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, 

proposições filos6ficas etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se 

estabelece entre esses elementos. 2) 0 dispositivo tem sempre uma função 

estratégica concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder. 3) É algo 

de geral (uma "rede") porque inclui em si a episteme, que para Foucault é 

aquilo que em uma certa sociedade permite distinguir o que é aceito como 

um enunciado científico daquilo que não é científico (AGAMBEN, 2005, p. 

9-10). 
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É preciso então desconstruir as verdades, observando a historicidade da canção que 

aqui chamamos de dispositivo de poder, discursivo, cultural e social, dispositivo este que 

também teve suas funções estratégicas na construção de uma verdade, de uma resistência ou 

de uma busca de identidade nacional. Entendemos que as produções de verdade se davam e se 

dão nas grandes instituições, mas práticas discursivas culturais, e em toda a estrutura de 

relação entre os sujeitos, sejam em suas práticas cotidianas ou em sua produção dentro de 

instituições governamentais ou não. 

A canção, como qualquer outro documento, é monumento, que deve ser questionando 

e investigado, juntamente inclusive com as práticas não discursivas ligadas à emergência de 

tais discursos no período de Ditadura Militar no Brasil, e reconhecer a importância de tais 

registros sonoros é contribuir com a história de luta do nosso povo, de seus anseios expressos 

muitas vezes nos versos melodiosos de uma canção, negando o silêncio da historiografia 

acerca do papel da música de Goiás nas lutas contra o autoritarismo. 

Para Michel Foucault analisar os enunciados é também pensar a condição do discurso, 

seu plano discursivo, sua vontade de verdade, sua condição de verdade legitimada em 

instituições e saberes que em conjunto com as práticas  dos sujeitos que (FOUCAULT, 1996, 

p. 15-17)  se colocam na sociedade ao longo do tempo, ao longo da história, assim, em 

Arqueologia do saber diz que: 

 

Empreender a história do que foi dito é refazer, em outro sentido, o trabalho 

da expressão: retomar enunciados conservados ao longo do tempo e 

dispersos no espaço, em direção ao segredo interior que os precedeu, neles 

se depositou e aí se encontra (em todos os sentidos do termo) traído. Assim 

se encontra libertado o núcleo central da subjetividade fundadora, que 

permanece sempre por trás da história manifesta e que encontra, sob os 

acontecimentos, uma outra história, mais séria, mais secreta, mais 

fundamental, mais próxima da origem, mais ligada a seu horizonte último. 

Essa outra história que ocorre sob a história, que se antecipa (FOUCAULT, 

1987, p. 140). 

 

Sabemos que diferentes sonoridades refletiram os anseios da sociedade brasileira, 

discursando e levando adiante os anseios e sentimentos dos sujeitos através de canções 

durante o processo de Ditadura Militar no Brasil, período que pode ser estudado em diferentes 

prismas: político, econômico, social, cultural... Palco para diferentes acontecimentos, dentre 

os quais destacamos o efervescer cultural refletido também na música brasileira da época 
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(NAPOLITANO, 2002), voltado para resistência e também para a busca da ―brasilidade‖ em 

diferentes sentidos, seja buscando uma identidade nacional (RIDENTI, 2014) e/ou 

contestando inúmeras vezes as ações repressivas, censuras e violências do regime militar. 

Mas se a música é um elemento cultural tão sensível às experiências dos sujeitos, o 

que dizem, por exemplo, as canções goianas do período supracitado?  

Para a História Nova, ―tudo tem um passado que pode em princípio ser reconstruído e 

relacionado ao restante do passado‖ (BURKE, 1992, p.11). Para Michel de Certeau (2002, 

p.32) os discursos são históricos porque fazem parte de determinadas operações e são 

definidos por determinados funcionamentos e não podem ser vistos independentes das 

práticas das quais se fazem. Para Foucault, indo ao encontro com tais pensadores, a história é 

também uma prática e, portanto, toda esta prática envolve práticas discursivas que por sua 

vez, envolvem justamente o posicionamento dos sujeitos nos grupos sociais e os enunciados 

que comportam estes sentidos sociais. 

Para Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007) a chamada Nova História foi 

influenciada por Paul Ricoer e Michel de Certeau, mas também por Michel Foucault, porque 

tais estudiosos deram primazia à análise das atividades descritas como culturais ou mais 

ligadas ao campo das práticas simbólicas, das mentalidades, do imaginário ou dos discursos 

(ALBUQUERQUE JR, 2007). 

 

Com Foucault aprendi que nada pode ser visto como natural, justo, 

verdadeiro, belo, desde sempre. As formas que os objetos históricos 

adquirem só podem ser explicadas pela própria História. É vasculhando as 

camadas constitutivas de um dado saber, de um dado acontecimento, de um 

dado fato, que podemos apreender o movimento de seu aparecimento, 

aproximarmo-nos do momento em que foi ganhando consistência, 

visibilidade e dizibilidade, foi emergindo como as duras conchas emergem 

do trabalho lento de petrificação do lamaçal do mangue (ALBUQUERQUE 

JR, 2007, p.151). 

 

Para o autor, Foucault buscou ressaltar as descontinuidades da história, pois qualquer 

costume ou determinação histórica estão sujeitos a serem interrompidos por acontecimentos, e 

destaca a busca das singularidades dos discursos e dos sujeitos, as interdições, mas também as 

regularidades e verdades que precisam ser recuperadas na trama do dito e do não dito e o 

historiador seria então para Michel Foucault, não aquele que dita a verdade, mas aquele que 

indaga, que pergunta como determinado objeto se constituiu e a que estratégias pertence pois 
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para ele os discursos são produtos de um lugar, mas também de um sujeito que emerge das 

lutas de poder (Ibid, p.145). 

Para Foucault o passado se configura de diferentes formas e é desenhado na 

consistência que o próprio homem dá a ele, o ligando a uma memória, estratégias e 

construções de verdade, e o historiador assim não usaria ―o bisturi da razão, mas insuflaria 

nova vida aos relatos que nos dizem o que era passado‖ (Ibid, p.153). 

É nesse bojo de pensamentos que se inscreve o que podemos chamar de ―memória 

discursiva‖, que na Análise do Discurso Foucaultiana entende-se como o reaparecimento de 

acontecimentos pelos discursos, ―ou seja, a memória, enquanto reutilização de acontecimentos 

discursivos passados, um discurso atualizado em outro, ou em outros‖ (FERNANDES, 2007, 

p.96), neste caso, no discurso historiográfico. ―A história é condição para a memória, porque 

cabe a ela explicitar as condições, o lugar, e o momento em que os discursos foram 

produzidos e rearticulados a outros discursos.‖ Ainda para Fernandes, compreender o 

funcionamento da memória discursiva é entender como funciona o social e a história como 

lugares em que os sujeitos se inscrevem. Pois este social está imbuído de práticas e valores, 

assim sendo, ―a memória ancora o discurso na história‖ (Ibid, p.97).  

Apesar da quantidade de trabalhos lançados neste ano do cinquentenário do Golpe de 

1964, consequentemente da Ditadura Militar no Brasil, ainda não se sabe ao certo a 

repercussão do regime militar no interior do país. Em Goiás o estudo dos desdobramentos do 

período é recente e se manifesta principalmente no campo dos problemas políticos agrários. O 

projeto Memórias Reveladas do Cidarq, a ANIGO e Comissão da Verdade em Goiás tem 

levantado documentações que colocam em pauta a intervenção do regime militar em nossa 

região. No entanto, na perspectiva cultural o campo de estudo do papel da música de Goiás no 

cenário da ditadura militar carece de pesquisa, afinal Goiás é considerado o berço da canção 

sertaneja e também foi e é rico em diferentes gêneros de Música Popular Brasileira, e se a 

música é um meio para entendermos o mundo (MORAES, 2005, p.55), a canção goiana não 

seria diferente.  

Em entrevista à revista Tempo e Argumento de Santa Catarina, Carlos Fico, acerca das 

perspectivas da produção historiográfica brasileira diz que para além da abertura de 

documentos sigilosos, os estudos regionais dos programas de pós-graduação podem também 

trazer diferentes perspectivas dos processos de ditadura militar que aconteceram em diferentes 
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lugares do Brasil e não só, como mostra as pesquisas mais frequentes, em São Paulo ou Rio 

de Janeiro (FICO, 2013, p.477). Em Goiás, como a música, este elemento tão sensível na 

sociedade, poderia ter ignorado acontecimentos como os desdobramentos da ditadura militar 

que marcaram a história da nação brasileira? 

Em visita ao Museu da Imagem e do Som em Goiânia, que possui um rico acervo de 

discos, pude extrair excertos de canções, como o da epígrafe no início deste texto, extraído da 

canção Soldadinhos de Chumbo do disco de Ely Camargo intitulado Canção da Guitarra. 

Neste álbum a artista goiana interpreta canções do compositor Marcello Tupynambá. 

Soldadinhos de Chumbo foi uma parceria de Tupynambá, que compôs a melodia da canção, 

com Dalba de Paiva, que escreveu a letra da música, na década de 1930. Na capa do álbum, a 

mesma canção está circulada, provavelmente por ter sido uma das mais tocadas na Rádio 

Brasil Central, que doou os discos ao MIS-GO? 

O que chama a atenção é que Ely Camargo só gravou Soldadinhos de Chumbo em 

1968, pleno AI5. Por que tal apropriação de determinada canção neste momento? Os indícios 

de resistência na música da artista goiana se reforçam mais ainda pelo fato de ela ter 

regravado dois anos antes, em 1966, ―A banda‖ de Chico Buarque e ―Disparada‖ de Geraldo 

Vandré, canções e artistas ícones da resistência musical brasileira, em um disco especial, 

apenas com estas duas músicas. Ely Camargo é apenas uma das artistas goianas que fez 

sucesso nesta época.  

No caso do cantor Odair José, nascido na cidade de Morrinhos GO, o artista foi 

famoso por cantar Pare de tomar a pílula, foi perseguido e censurado, acusado inúmeras 

vezes de ―desrespeitar as leis do país‖, perseguido pelo governo militar principalmente por 

conta da ―defesa da moralidade e dos bons costumes‖ que impunha o regime. Para além deste 

tema tabu, o artista também cantou algumas canções a favor do divórcio, o que rendeu a ele 

sérios problemas com os ditadores. Depois de várias repressões de Médici, o artista escreveu 

O crime da Barra, retratando com muito cuidado o assassinato misterioso de uma estudante: 

Eu não vou citar exemplo / só pra não me envolver / Mas pelo que eu já falei / Já deu pra 

entender... Odair José ainda dizia: Eu enganei o General (ARAÚJO, 2013, p. 50-76). 

Diferente de Ely Camargo e Odair José, Lindomar Castilho cantou também em 

exaltação à nação na mesma época em ―Eu canto o que o povo quer‖, canção que compôs 

com Ronaldo Adriano:   
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Eu canto o que o povo quer / Eu canto o que o povo diz / Eu canto de 

coração ôoooo / E por isso sou feliz / Nasci de família humilde / Família de 

cantador / Cantando versos pro povo / Para o povo com amor / Estou com a 

maioria / Para o que der e vier / Eu faço parte do povo / E canto o que o 

povo quer / Do trabalho nao tenho medo / Sou honesto / sou ordeiro / Garra 

nunca me falta / Porque nasci brasileiro / Não deixo para amanhã / O que 

hoje devo fazer / Estou ao lado do povo / Fazendo o país crescer 

(CASTILHO; ADRIANO, 1974). 

   

Podemos questionar então: Qual a repercussão destas narrativas discursivas, suas 

apropriações, seus efeitos, sua conjuntura histórica e a trama que emerge de tais discursos, 

observando principalmente as verdades construídas nas práticas discursivas das canções 

daquela época? Seria o caso de ―eu canto o que o povo quer‖ a busca de uma nova identidade 

nacional em meio ao caos? Seria o ufanismo declarado ao lado de movimentos 

desenvolvimentistas junto ao ―Brasil que vai pra frente‖. Para Daniel Aarão Reis, eram tempos de 

euforia também: 

 

O país comparado a um imenso canteiro de obras, foi tomado por incontida 

euforia desenvolvimentista. O governo Emílio Garrastazu Médici criou então 

uma agência própria de propaganda, a Assessoria Especial de Relações 

Públicas (Aerp) párea martelar slogans otimistas, animando, encorajando, 

com mensagens positivas, construtivas e ufanistas: Pra Frente, Brasil. 

Ninguém segura este país. O futuro chegou. Brasil, terra de oportunidades. 

Brasil, potência emergente. Para os que ainda discordavam, restava a porta 

de saída, segundo plágio de conhecida campanha estadunidense: Brasil, ame-

o ou deixe-o (REIS, 2014, p.81). 

 

Em Brasilidade Revolucionária (2010) e em Em Busca do Povo Brasileiro (2014) o 

sociólogo Marcelo Ridenti reflete principalmente a complexidade do ser brasileiro e a 

brasilidade revolucionária que buscaram os intelectuais, sobretudo os cantores e 

compositores no Brasil, evidenciando a busca pelo ―ser sujeito‖ do intelectual, do artista, 

cantor, ator, escritor, compositor, mas também do trabalhador.  

Ridenti coloca os artistas no campo do imaginário urbano da época do Regime Militar, 

buscando refletir os contornos de resistência e repressões, mas também a modernidade que 

repercutia no campo dito intelectual. Ridenti deixa de encarar o povo de forma dicotômica, 

―do bem‖ e ―do mal‖. O autor destaca as ambiguidades em relação à ditadura, principalmente 

quando se trata do campo artístico, porque antes de ser artista o homem é um ser humano, um 

civil no fogo cruzado, no meio de uma gente que queria ser ―povo‖. 
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Preocupado em ―desvendar os imaginários e as ações dos artistas e intelectuais de 

esquerda, embasados nas classes médias, seus meios artísticos e intelectuais‖ (RIDENTI, 

2014, p. 14), o autor busca ver na arte a busca também da Identidade Nacional através das 

pequenas revoluções, dualismos, lutas cotidianas representadas na arte de cada um. Destaca as 

canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina entre outros, colocando a representação 

dos morros. Ridenti destaca também o papel da canção no regime militar na busca pela 

liberdade do povo e não apenas de alguns. Defende que é preciso não exagerar na 

―politicidade‖ das canções e reflete também a afinidade do público, que não era da classe 

média da época e a aproximação da canção e o povo, dos intelectualizados e a desigualdade 

social, e pensando na proximidade das canções da época com a crítica à desigualdade social 

podemos aqui também nos referir à canção ―O Regime‖ de Léo Jaime, que ao tratar de tal 

temática em sua música nos revela uma margem além daquela habitada pelos ditos 

intelectuais. 

Reflitamos por exemplo, a construção discursiva irônica de verdade que Léo Jaime 

coloca em sua canção já na década de 1980: 

 

O cara gasta uma fortuna pra engordar / Champagne, lesma, camarão e 

caviar / Manhã seguinte tem ressaca e depressão / Porque a barriga cresce 

junto com a inflação / O problema é o regime / Que não dá satisfação/ Um 

gasta os tubos para emagrecer / Enquanto o outro só tem rato pra comer / 

Questão de gosto, se o problema é suar / Vai ser pião ou pega roupa pra lavar 

(JAIME, 1985). 

 

Pensando a inflação e a crise, Léo Jaime traça um sujeito que frequenta eventos caros, 

come até caviar e no dia seguinte talvez reclame da crise na televisão ou na rua. No trecho da 

canção o artista busca deixar claro também que o regime deixou suas marcas, principalmente 

porque não deu satisfação dos prejuízos repercutidos na economia brasileira. O sujeito poderia 

ser apenas um cara fazendo regime alimentar, mas a referência à inflação deixa bem claro que 

se trata de uma crítica que pode ser relacionada com o período em questão, momento em que 

a economia brasileira inflava com a grande arrecadação no governo Sarney, como se não 

bastasse as heranças deixadas pela ditadura anteriormente. O pobre, sempre enfrentando as 

maiores consequências da crise financeira tem a opção de ser pião ou pegar roupa pra lavar. 

Apesar da canção citada não ser dita cafona, não está na lista das mais citadas na 

historiografia.  
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Paulo César Araújo em Eu Não Sou Cachorro, Não: Música Popular Cafona e 

Ditadura Militar (2002) investiga não só a música dita MPB nas famosas vozes de Chico 

Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso e artistas do mesmo estilo, mas os chamados artistas 

cafonas, classificados como bregas da música brasileira, alienados, sem cultura e sem 

engajamento. Araújo mostra que a música cafona é mais do que alienação, é também 

resistência e busca de identidade nacional, é ambiguidade, é complexidade, e vai além quando 

faz um trabalho historiográfico que percorre não só a produção fonográfica dos artistas, mas 

também o cotidiano, nos moldes da história cultural. O autor tira do esquecimento artistas 

como Benito Di Paula, Waldik Soriano, Nelson Ned, Odair José, Dom e Ravel, Lindomar 

Castilho, Wando, e outros tantos, isso, no palco do Regime Militar, abordando as repressões, 

as censuras, a violência, o autoritarismo e as estratégias sociais que podiam ser observadas no 

período.  

Como nos discursos musicais goianos da época, tal como afirma Michel Foucault, Os 

Jogos da Verdade, atravessam todo o discurso social, institucional ou não, se articulam em 

toda a prática social (FOUCAULT, 1996). Que verdades são construídas nestas canções? Não 

por acaso Léo Jaime cantava o excerto colocado na epígrafe desta parte do texto. Em outro 

momento o mesmo artista narra o romance em que o eu lírico da canção se apaixonou por 

uma mulher que é casada com um soldado que morreu defendendo a nação: 

 

Ela me deixou na esquina com a mão no bolso / E foi embora / E foi falando 

que já tava perigoso / Esse namoro/ Não vai embora meu amor / Fiquei 

surpreso quando ela revelou que era casada / Com um cara forte tipo alto 

escalão / Que roubada / Mas de repente rola uma guerrinha / E ele morre pra 

salvar a nação / E eu vou ficar é feliz da minha vida / Porque vai ser somente 

meu seu coração / Eu vou dar para um oficial / O direito de escolher / Com 

quem eu quero ou devo namorar / Se eu votasse eu escolhia você / Só você 

(JAIME, 1984). 

 

O lugar de emergência do discurso da canção citada é como se disse nela: um lugar 

que já tava perigoso. O cara citado nos versos da música é forte e de alto escalão, e Léo Jaime 

ainda brinca, sugerindo inclusive que o soldado pode até morrer em uma guerrinha e essa 

seria sua deixa de conquistar a esposa viúva do soldado que protegia a nação. Esta música 

representa um tempo de autoritarismo e ao mesmo tempo de efervescência de busca pela 

identidade nacional, o que pode ser representado por um homem que é lembrado por morrer 

defendendo sua nação, criticado pelo ―eu‖ da história contada na canção, já que o tal soldado 
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poderia preferir à pátria ao invés da vida com a esposa. Mais interessante ainda é ver que o 

―eu‖ da canção deu ao oficial o direito de escolher. Afinal de contas era só o que faltava nessa 

época, que um oficial escolhesse até com quem uma pessoa deveria ficar. Obviamente o 

trecho irônico coloca a questão da liberdade de expressão e liberdade de escolha do cidadão. 

Percebemos que a letra da música está permeada de acontecimentos que se tornam 

acontecimentos discursivos. 

Os acontecimentos discursivos de que fala Foucault (2003, p.255-256) resultam da 

memória, ou das memórias, em funcionamento, por meio de narrativas que podem constituir o 

próprio sujeito, nunca desvinculado de seu meio, exposto a outros acontecimentos cotidianos. 

Nas canções podemos problematizar justamente a narrativa e o discurso como elementos 

caros da história e estar entre a memória e a história é estar, como pretende este trabalho, 

entre as verdades construídas ao longo do tempo por meio da linguagem da canção que 

acreditamos representar os diferentes anseios da sociedade, inclusive goiana, nos tempos 

autoritários de Ditadura Militar no Brasil. 

Não é possível estudar o discurso sem enxergá-lo tendo em vista suas condições, seus 

jogos e seus efeitos, as interdições do discurso e o arquivo que o envolve. (FOUCAULT, 

1987) pois é preciso questionar nossa própria vontade de verdade e ―restituir ao discurso seu 

caráter de acontecimento; suspender enfim, a soberania do significante‖ (FOUCAULT, 1996, 

p. 51), tal como afirma Maria do Rosário Valencise Gregolin: 

 

A discursividade tem, pois, uma espessura histórica, e analisar discursos 

significa tentar compreender a maneira como as verdades são produzidas e 

enunciadas. Assim, buscando as articulações entre a materialidade e a 

historicidade dos enunciados, em vez de sujeitos fundadores, continuidade, 

totalidade, buscam-se efeitos discursivos. Foucault propõe analisar as 

práticas discursivas, pois é o dizer que fabrica as noções, os conceitos, os 

temas de um momento histórico. A análise dessas práticas mostra que a 

relação entre o dizer e a produção de uma ―verdade‖ é um fato histórico 

(GREGOLIN, 2007, p. 15). 

 

Este acontecimento de que fala Foucault se produz como ele mesmo diz como efeito e 

em uma dispersão material, que só conseguiremos entender se nos propormos a desconstruir 

discursos de verdade. Busca-se o enunciado e o plano discursivo na tentativa de fazer do 

enunciado uma espécie de átomo do discurso justamente porque a gramática não dá conta do 

mesmo, porque o importante é o que se produz no próprio ato do discurso, no fato de ter sido 
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anunciado, fazendo com que os efeitos dos discursos ganhem mais importância porque tal 

como afirma Foucault cada ato tomaria corpo em um enunciado e cada enunciado seria, 

internamente habitado por um desses atos (FOUCAULT, 1987). Destaca-se o lugar e a 

condição de emergência de um discurso, desta forma, estudar o tempo em que se emergiu tais 

enunciados, neste caso, em canções goianas do período de ditadura militar no Brasil, é 

importante para percebermos os valores de verdade: 

 

O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de 

emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, do 

estado das coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio 

enunciado: define as possibilidades de aparecimento e de delimitação do que 

dá à frase seu sentido, à proposição seu valor de verdade (FOUCAULT, 

1987, p. 104). 

 

Longe de definir todas as respostas, pois este é apenas o estudo de alguns casos, mas 

acreditando que no levantar de questões a historicidade se emerge, se buscou neste artigo 

enxergar o papel de sujeitos imbricados na cultura da música, pois a canção, esta estrutura de 

versos escritos, cantados em harmonia com a melodia, perpassam os campos discursivos da 

sociedade indo em direção a resistências, sejam elas em busca de Identidades ou estratégias 

variadas na rede de relações de poder. E é nesse sentido que a música goiana abrigou também, 

como qualquer outra canção, os anseios de um sujeito, de um povo, de uma sociedade, e 

quando colocada na rede de dispositivos, o dito e o não dito dela se propaga. No Imaginário 

de Ditadura Militar brasileira, na ambiguidade das vontades de verdade, essa arte responde a 

uma urgência histórica, ela é também um tipo de estratégia social, um dispositivo de 

subjetivação, saber/poder, que é capaz de produzir uma verdade (FOUCAULT, 1999). A 

verdade de um país admirado pelo mundo por suas belezas variantes, mas que contabiliza o 

sofrimento, a repressão e a censura vivida pelo mesmo país chamado de paraíso por alguns. 

No rock dos anos 80, na lírica de versos dos anos 60, ou na onda da fama dos 

efervescentes anos 70, canções embalam e compõem também experiências que 

individualmente fortalecem o coletivo aqui e ali, acompanhando no cotidiano, pois são frutos 

de opções e criações sociais e culturais (MORAES, 2000), que espelham experiências 

autoritárias, das quais nenhum estado brasileiro poderia ter ficado imune diante dos 

desdobramentos de censuras e repressões civis. 
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UMA LEITURA DO ROMANCE A IMPERATRIZ NO FIM DO MUNDO,  

DE IVANIR CALADO 

 

Nayara Cristina Rodrigues de ANDRADE 

Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo: O presente trabalho pretende discutir a origem e percursos do romance histórico 

discutidos por George Lukács no seu livro O romance histórico publicado em 1936. Depois 

de listarmos as principais características do romance histórico clássico, contrastaremos com o 

que Linda Hutcheon chama de metaficção historiográfica. A partir dai, acompanharemos 

como a metaficção historiográfica é entendida como um fenômeno da pós-modernidade e o 

que este conceito traz de novo ao gênero. Linda Hutcheon na sua Poética do Pós-modernismo 

(1991) teoriza o que é o pós-moderno e mostra como a problematização da história no pós-

modernismo tem deixado suas marcas na ficção. A teórica canadense acredita que o aspecto 

positivo do pós-modernismo é o fato de ele não tentar ocultar seu relacionamento com a 

sociedade de consumo, e sim explorá-lo com novos objetivos críticos e politizados, 

reconhecendo declaradamente ―a indissolúvel relação entre a produção cultural e suas 

associações políticas e sociais‖ (HUTCHEON, 1991, p. 71). O projeto pós-moderno é 

irresoluto e contraditório e traz no seu âmago um processo de negociação ideológica. A 

história aqui passa a ser vista com ironia e não com a nostalgia e revivescencialismo vistos 

nos romances históricos clássicos porque, enquanto este usa a história com o intuito de 

ficcioná-la a metaficção historiográfica desestabiliza e desconfia das noções admitidas de 

história e ficção. O romance Imperatriz no fim do mundo publicado em 1992 por Ivanir 

Calado permite-nos mergulhar nas memórias de Amélia de Leuchtemberg, segunda mulher de 

Dom Pedro I, tradicionalmente esquecida na História do Brasil. O romance que reconstitui os 

fatos da chegada de Amélia ao Brasil, em 1829, passando pelas crises que culminaram na 

renúncia do imperador e seu exílio na França é comumente considerado um romance 

histórico, contudo é possível pontuar várias características deste que o caracteriza com o que 

Hutcheon chama de metaficção historiográfica.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Romance Histórico; Metaficção Historiográfica; Ivanir Calado. 

 

―As construções híbridas têm uma importância capital para o estilo romanesco.‖ 

(Mikhail Bakhtin) 

 

A condição híbrida do romance, tão discutida por teóricos, parece estar resolvida nos 

estudos literários. O pluridiscurso presente no gênero romanesco não tem fronteiras formais, 

sintáticas ou composicionais e nisto me parece estar o eterno re-nascer deste gênero.  Partindo 

de um processo de combinação entre história e ficção o romance histórico costuma ser datado 

do início do século XIX, durante o romantismo, pela publicação dos romances de Sir Walter 

Scott: Waverley (1814), Ivanhoe (1819), entre outros. ―A gênese e o desenvolvimento, o 

apogeu e o declínio do romance histórico resultam das grandes transformações sócio- 
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históricas‖ diz George Lukács no seu livro intitulado O Romance Histórico publicado pela 

primeira vez em 1936.  

Pensando nesta concisa explicação do que seria um romance histórico, o leitor, ao ter o 

primeiro contato com o romance Imperatriz no fim do mundo (1992), escrito por Ivanir 

Calado, lê já na sua contracapa uma sinopse onde diz ser este um romance histórico. 

Ignorando o subtítulo do romance que diz ―Memórias Dúbias
153

 de Amélia de Leuchtemberg‖ 

o leitor de maneira generalizada e até precipitada já o enquadra nessa tipologia de romance 

amplamente discutida e modelada por György Lukács. Mas, vamos começar por este ponto: O 

que caracteriza um romance histórico?  

Lukács foi um dos primeiros teóricos a estudar a escrita histórica de caráter ficcional e 

defini-la como um gênero inerente à classe burguesa. O livro O Romance Histórico (2011) 

inicia-se com uma apurada análise de Walter Scott. Para ele, o referido escritor é um modelo 

para o sucesso do romance histórico, segundo sua perspectiva teórica. Isto porque Scott, ao 

contrário que muitos creem, não é um romântico. ―Na composição de seus romances‖, seu 

herói é ―mediano, prosaico‖. O fato de Scott dar ênfase nos personagens fictícios e atribuir a 

eles ações não excepcionais dava uma visão mais verdadeira e oportuna do passado. A 

seguinte passagem mostra como Lukács vê os heróis de Scott: 

 

Os heróis scottianos têm, como personagens centrais do romance função 

oposta. Sua tarefa é mediar os extremos cuja luta ocupa o romance e pela 

qual é expressa ficcionalmente uma grande crise da sociedade. Por meio da 

trama, que tem esse herói como ponto central, procura-se e encontra-se um 

solo neutro sobre o qual forças sociais opostas possam estabelecer uma 

relação humana entre si (LUKÁCS, 2011, p. 53). 

 

A partir de Ivanhoé (1819), Scott acordou toda a Europa e América para o romance 

histórico e os recursos scottianos foram assimilados pelos romancistas históricos. Lukács 

traça estes recursos scottianos dizendo serem estes: de característica principal os romances 

históricos utilizam dados verídicos para a constituição ambiente. Por meio de um universo 

específico generalizante o ambiente histórico cumpre o papel de pano de fundo e reconstrói o 

ambiente histórico. A ação do romance se desenvolve em um passado anterior ao presente do 

escritor. Os personagens são tipos bem marcados. Tantos os papéis históricos quanto os 

inventados podem figurar em primeiro plano, contudo ás figuras históricas são relegados a 
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papéis secundários servindo de ajuda para a composição da história e época focalizada. A 

figura dos marginais faz parte do contar a história, mas nunca se apresentavam como 

principais. O papel de herói não é atribuído a uma figura reconhecidamente histórica, mas a 

uma figura inventada ou de pouca expressão na cena histórica reconstituída. A descrição 

detalhada dos lugares e personagens tem a função de incorporar e assimilar os dados a fim de 

trazer veracidade histórica ao romance e por fim, o narrador trazia a função de enfocar os 

detalhes e contextualizar qualquer momento histórico.  

Para o autor de O romance histórico (2011) Scott foi pioneiro ao superar e inovar os 

romances realistas do século XVII e trazia consigo um modelo de romance histórico ideal. 

Suas noções visavam garantir circunstancialidade, especificidade de detalhes e 

verificabilidade. Seus romances tratam de assuntos locais, ao mesmo tempo em que relaciona 

conflitos e situações de caráter mais geral que podem se apresentar em outros períodos, isto é, 

os estágios de progresso da civilização descritos em seus romances são uniformes em várias 

sociedades, são universais. 

Antônio R. Esteves (2010, p. 31) resume  o esquema criado por Scott em dois 

princípios. O primeiro deles é que a ação ocorre em um passado anterior ao presente do 

escritor, tendo como pano de fundo um ambiente rigorosamente reconstruído, onde figuras 

históricas ajudam a fixar a época. Além disso, em segundo os romances de Scott e seus 

seguidores costumavam introduzir na trama ficcional um episódio amoroso geralmente 

problemático cujo desenlace podia variar, mesmo que comumente tivesse um fim trágico. 

Para o teórico, o romance histórico clássico tinha uma preocupação em manter o equilíbrio 

entre fantasia e a realidade oferecendo ao leitor uma ilusão de realismo ao mesmo tempo em 

que dava a oportunidade de escapar da realidade insatisfatória. 

Alcmeno Bastos no livro ―Introdução ao romance histórico‖ (2007) remonta o as 

relações entre história-literatura e reconhece estarem elas presentes deste o começo da 

literatura ocidental. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro conceitua ainda 

outros aspectos relevantes em uma narrativa de extração histórica. O autor enfatiza que a 

matéria narrada deve ser objeto de registro documental integrando o acervo de memórias de 

uma comunidade. No nível imediato de textualidade à presença de marcas registradas, datas 

históricas e ou nomes próprios que sejam reconhecidas pelo leitor medianamente informado 

sobre a história de uma determinada comunidade é fundamental. O autor defende a 
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remoticidade dos fatos históricos narrados porque segundo ele o relato deve ter um tom 

conclusivo com a presença explícita ou não de um epílogo. Não deve deixar pendências 

quanto ao destino dos personagens. Esta remoticidade dos fatos não dá espaço para a 

indiscutível historicidade necessária para este tipo de romance. Como vimos depois do 

pioneirismo de Scott, romances históricos segundo seus modelos começaram a brotar de todos 

os lados e chegaram sem demora as Américas do Norte e Sul. No Brasil, a ficção histórica 

firmou-se com temas de extração indianista e rural juntando-se aos tópicos de nacionalidade e 

regionalismo. 

Mas bem sabemos que nenhuma modalidade de romance coloca tão claramente o 

problema da referencialidade, das relações da narrativa de ficção com a realidade empírica. 

Estudiosos de Literatura tecem e já teceram volumes tentando estabelecer limites a este 

hibridismo inevitável entre ficção e história. As fronteiras entre o historiador e o poeta desde a 

antiguidade estiveram marcadas com várias definições destas matérias. Aristóteles em sua 

Poética define que a história fala sobre as coisas que sucederam e a literatura, sobre o que 

poderia ter sucedido segundo a verossimilhança e a necessidade (ARISTÓTELES, 1451b a, 

IX, §50).  E foi justamente a evolução deste conceito de história que fez com que o passado 

histórico representado no romance histórico clássico fosse colocado à prova. A modernidade 

trouxe consigo uma nova visão sobre o passado histórico, mostrou que este é culturalmente 

construído. Deu vasão ao narrador em terceira pessoa do romance histórico tradicional, este 

narrador que era prisioneiro de uma concepção fechada de temporalidade ganha espaço e 

entende que ambos, ficção e história, são discursos. 

Linda Hutcheon na sua Poética do Pós-modernismo (1991) teoriza o que é o pós-

moderno e mostra como a problematização da história no pós-modernismo tem deixado suas 

marcas na ficção. A teórica canadense acredita que o aspecto positivo do pós-modernismo é o 

fato de ele não tentar ocultar seu relacionamento com a sociedade de consumo, e sim explorá-

lo com novos objetivos críticos e politizados, reconhecendo declaradamente ―a indissolúvel 

relação entre a produção cultural e suas associações políticas e sociais‖ (HUTCHEON, 1991, 

p. 71).  O projeto pós-moderno é irresoluto e contraditório e traz no seu âmago um processo 

de negociação ideológica. A história e a ficção na pós-modernidade são vistas como 

discursos, nos quais ambas constituem sistemas de significação que dão sentido ao passado.  

A história aqui passa a ser vista com ironia e não com a nostalgia e revivescencialismo vistos 
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nos romances históricos clássicos porque, enquanto este usa a história com o intuito de 

ficcioná-la a metaficção historiográfica desestabiliza e desconfia das noções admitidas de 

história e ficção. Não há no texto pós-moderno a pretensão de legitimar e sim à procura de 

desmarginalizar o literário por meio do confronto com o histórico. A partir do questionamento 

característico do pós-modernismo, deu-se uma busca pela ―destotalização‖ das formas 

tradicionais de narrativa que passaram a ter as velhas noções de finalidade, causalidade e 

continuidade questionadas subvertidas pela nova categoria de romance emergente, isto é, os 

romances históricos pós-modernos ou, como Linda Hutcheon denomina, as ―metaficções 

historiográficas‖: 

 

Com esse termo, refiro-me àqueles romances famosos e populares que, ao 

mesmo tempo, são intensamente auto-reflexivos e mesmo assim, de maneira 

paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens históricos 

[…] Na maior parte dos trabalhos de crítica sobre o pós-modernismo, é a 

narrativa – seja na literatura, na história ou na teoria – que tem constituído o 

principal foco de atenção. A metaficção historiográfica incorpora todos esses 

três domínios, ou seja, sua autoconsciência teórica sobre a história e a ficção 

como criações humanas (metaficção historiográfica) passa a ser base para 

seu repensar e sua reelaboração das formas e dos conteúdos do passado 

(HUTCHEON, 1991, p. 21-22). 

 

A ficção pós-moderna tem como interesse, também, a natureza dos fatos narrados. Os 

fatos não traduzem por si só o que existiu no passado, eles sempre aparecem permeados por 

um ponto de vista. Com base nisso, é sugerida uma distinção entre fatos e acontecimentos. Os 

acontecimentos são o que existiu em estado bruto e não têm sentido por si mesmos, enquanto 

os fatos recebem sentido ao serem narrados, eles são a ―lapidação‖ dos acontecimentos, ou 

seja, escolhidos para serem narrados. 

A ―metaficção historiográfica‖ institui os limites entre literatura e história, mas em 

seguida os desafia: ―[…] ela estabelece a ordem totalizante, só para contestá-la, com sua 

provisoriedade, sua intertextualidade e, muitas vezes, sua fragmentação radical‖ 

(HUTCHEON, 1991, p. 155). A nova forma de escrita é, simultaneamente, fictícia, histórica e 

discursiva. É metaficcional porque a realidade retratada constitui-se na do próprio discurso e 

historiográfica, pois aborda a realidade de discursos passados. Com ela, passamos a ter 

contato com as histórias dos marginalizados, dos ex-cêntricos, as figuras periféricas da 

história ficcional. Reafirmo que a escrita pós-moderna, diferentemente dos romances 
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históricos tradicionais, não pretende contar a verdade, mas sim apresentar outras 

possibilidades de interpretação e tentar desvendar de quem é essa verdade. Dessa maneira, 

forma-se um dos princípios definidores do romance histórico pós-moderno que é a 

flexibilidade de interpretação este importante aspecto proporciona reflexões sobre a própria 

história. 

 

Leitura do romance 

Com base nas discussões sobre o Romance Histórico vastamente analisado por Lukács 

e as apreensões feitas por Hutcheon sobre a metaficção historiográfica coloco como foco de 

análise o romance escrito em 1992, por Ivanir Calado.  O romance comumente classificado 

como histórico traz inovações claras durante a leitura. Inovações estas que o distancia do 

romance histórico clássico e o revela como uma escrita metaficcional historiográfica.  

O romance Imperatriz no fim do mundo (1992) é uma narrativa fruto da necessidade 

de trazer de volta da amnésia nacional a figura de Amélia de Leuchtemberg, segunda esposa 

de D. Pedro I. A Imperatriz Amélia, injustamente esquecida pela história oficial brasileira, 

decidi narrar em primeira pessoa suas memórias cento e vinte anos depois de sua morte. Ela 

busca em documentos históricos, biografias, livros e bibliotecas rastros de sua vida e história 

na tentativa de não ser esquecida e de não esquecer a si mesma. Apesar de na citação que 

pode ser lida abaixo ela dizer não se incomodar com o esquecimento e falta de 

reconhecimento da sua participação no quadro histórico brasileiro, ela escreve sim, com o 

intuito de se fazer lembrar. 

 

O pior de estar morta não é ser esquecida. É esquecer.[...] E por isso caço, 

busco, pesquiso, leio, olho e reolho litografias amareladas em salões 

lúgubres  de antigas bibliotecas, penetro entre páginas sempre fechadas de 

volumes empoeirados. (CALADO, 1992, p. 7). 

 

Era como se, depois de D. Leopoldina, não tivesse havido qualquer mulher 

usando a coroa. O absurdo seguiu até os dias de hoje-quando nem mesmo os 

poucos brasileiros bem informados sabem de mim- passando pelo desleixo 

de 1972 que, apesar de não me incomodar, reflete bem o interesse do país: 

os ossos de Pedro foram trazidos de Portugal para o Monumento do Ipiranga 

em São Paulo, e os meus foram deixados num lugar e junto a uma família 

que nada têm a ver comigo.  

Como se eu realmente não tivesse existido! Como se, mais de um século e 

meio depois, a primeira esposa ainda fosse a única a merecer as honras. 

Continuo ainda hoje a intrusa, a que não merece mais do que a 
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condescendência de uma citação apressada nos livros de história
154

 

(CALADO, 1992, p. 202). 

 

A constituição do ambiente faz uso de dados verídicos para construir o pano de fundo 

do romance.  A morte de D. Leopoldina, aos 29 anos, deixou D. Pedro viúvo com cinco filhos 

e mergulhado num clima de impopularidade. Segundo muitos, a imperatriz morreu de 

desgosto e infelicidade por causa das traições do marido, sobretudo com a marquesa de Santos 

(1797-1867). A missão quase impossível então era encontrar uma nova esposa para o 

imperador que atendesse as suas exigências. D. Pedro estipulara quatro condições que sua 

segunda esposa deveria reunir: nascimento, beleza, virtude e cultura.  

 

O detalhe mais curioso creio que foram as recomendações de D. Pedro 

visando à escolha da noiva: deveria ser digna pelo nascimento, pela 

formosura, pelas virtudes e pela instrução, podendo o marquês ser algo 

tolerante quanto à primeira e a última exigências, mas nem um pouco com 

relação às outras. Dizia ainda que o tipo de beleza devia ser inspirado no de 

Mme. de Gabriac, esposa do ministro francês no Rio de Janeiro (CALADO, 

1992, p. 23). 

 

Os fatos que dão início a narrativa do fantasma de Amélia situam-se no ano de 1829, 

ano em que é fechado o acordo nupcial e Amélia passa a ser a Imperatriz do Brasil. Sendo 

assim a remoticidade dos fatos defendia por Lukács aqui também pode ser afirmada já que 

entre os fatos históricos e a escrita e publicação do romance há um espaço de 163 anos. 

Personagens como a Marquesa de Santos, o Marquês de Barbacena, D. Pedro I, Napoleão e 

tantos outros personagens históricos são aqui relegados a papéis secundários. ―Napoleão 

adorava meu pai, Eugênio de Beauharnais. Não apenas pelos inegáveis dons humanos e 

militares: fora por sua invenção que o Imperador Bonaparte havia conhecido minha avó‖ 

(CALADO, 1992, p. 23).  

A narradora-defunta tenta através dos documentos históricos reconstituir sua vida 

pouco retratada na História, seu foco é sempre sua trajetória e o seu posicionamento uma vez 

que, os personagens históricos estão por demais documentados e vangloriados. A ex-cêntrica 

dos documentos oficiais impõe sua voz.  

 

É de impressionar a escassez de material a respeito. Pedro era tão 

importante, e aconteciam tantas coisas do lado de fora; parece que ninguém 
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se deu muito ao trabalho de falar sobre mim. E, idiota, acabo tropeçando 

também nesse engodo fácil, enxergando-me como mero satélite: um 

apêndice do marido, da casa, e ainda que o relato seja meu, Pedro invade 

essas páginas e posa mais uma vez de personagem principal (CALADO, 

1992, p. 115). 

 

Todo o trecho que se segue, referente à abdicação, é bastante documentada. 

Mas, para mim, existe uma dificuldade especial. Mais uma vez compareço 

nos livros como uma figura apagada ou até inexistente. [...] E graças à 

indiferença da história e à incapacidade de reter lembranças muito antigas, 

vejo-me na contingência de inventar (CALADO, 1992, p. 129). 

 

Preciso fazer uma pausa neste momento. Há outra vez 
155

 uma profunda 

contradição entre minhas duas principais biógrafas. Infelizmente não tenho 

aqui no Rio os documentos que comprovem qual das duas está correta, e 

ambas parecem perfeitamente seguras do que dizem. E mais uma vez 

percebo como a história é frágil; como opiniões pessoais, métodos de 

pesquisa e até mesmo desejos ocultos podem retorcer acontecimentos. 

Felizmente minha preocupação não é a verdade absoluta, e sim as 

impressões que possam colaborar para minha permanência (CALADO, 

1992, p. 224). 

 

Princípios norteadores da metaficção historiográfica como a flexibilidade 

interpretativa e a reflexão sobre a história oficial estão presente ao longo de toda narrativa. 

Outro ponto característico também presente é o fenômeno cultural que Hutcheon está 

convencida a chamar de pós-modernismo e a busca pela ―destotalização‖. Este termo utilizado 

por Hutcheon refere-se a quem não está no centro, seja em termos de classe, sexo, etnia, raça, 

àqueles marginalizados por uma ideologia dominante. É possível afirmar que, através dos 

protagonistas ex-cêntricos, questiona-se o passado dando voz a segmentos até então 

silenciados pelas narrativas oficiais.  

A personagem principal que narra em 1º pessoa e expõe sua verdade é a mulher 

Amélia de Leuchtemberg. O narrador em terceira pessoa, típico do romance histórico clássico, 

que conferi ao texto (em tese) um maior distanciamento e imparcialidade é deixado de lado e 

a ideia de remeter ao discurso Histórico é desconstruído. A partir de então vimos claramente 

como a chave do romance em questão não é a legitimação do discurso histórico, mas a 

tentativa desesperada da Imperatriz em tentar dar sentido aos fatos históricos por ela 

coletados. É exatamente o que a metaficção historiográfica faz, ela incorpora os dados, mas 

raramente os assimila.  
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Um autor diz que nasci em Roma, outro em Munique, outro ainda em Milão. 

Então deixo a certeza de lado e fico sendo a possibilidade de ter nascido em 

três lugares diferentes. As biografias dizem sempre muito mais dos autores 

que dos biografados. São parciais. Os documentos ―autênticos‖ têm apenas 

uma autenticidade volta para interesses momentâneos. Mesmo as cartas, as 

cartas que eu própria escrevi não se parecem comigo (CALADO, 1992, p. 

7). 

 

Outro ponto a ser discutido dentro do romance Imperatriz no fim do mundo (1992) é o 

caráter paródico do texto. A paródia também se apresenta como uma das características da 

escrita metaficcional historiográfica, posto que incorpora e desafia o objeto parodiado. Ela 

não faz só um diálogo entre o passado e o presente, mas uma repetição com distância crítica, 

por meio da ironia, podendo realizar tanto a mudança como a continuidade cultural. Ao 

teorizar a respeito da paródia em sua obra Questões de Literatura e de Estética, Bakhtin 

(2010, p. 389) destacou o papel do dialogismo na construção da paródia, a cujo resultado ele 

chamou ―híbrido premeditado‖. Com isto, referia-se à inseparabilidade da essência da paródia 

que, ao mesmo tempo em que dialoga propositalmente com o texto parodiado, não se 

confunde com ele. Bakhtin (2010, p. 377) acrescenta que normalmente ―os gêneros paródicos 

não pertencem a aqueles gêneros que eles parodiam‖. 

Em Uma teoria da paródia (1989), Linda Hutcheon acrescenta novos elementos a esta 

visão tradicional da paródia. Afastando-se da concepção de paródia como um recurso 

estilístico que deforma o discurso com o qual dialoga, Hutcheon (1989, p. 54) sugere que o 

homem ocidental moderno tem a necessidade de afirmar o seu lugar na difusa tradição 

cultural que o cerca, levando-o a buscar deliberadamente a incorporação do velho ao novo em 

um processo de desconstrução e reconstrução por meio dos recursos estilísticos encontrados 

na ironia e da inversão:  

 
A paródia é, pois, repetição, mas repetição que inclui diferença; é imitação 

com distância crítica, cuja ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo 

tempo. Versões irónicas de ―transcontextualização‖ e inversão são os seus 

principais operadores formais, e o âmbito de ethos pragmático vai do 

ridículo desdenhoso à homenagem reverencial (HUTCHEON, 1989, p. 54). 

 

A paródia no romance em análise se configura na medida em que a narradora-

personagem apropria-se dos fatos históricos brasileiros oficiais e insere neles ―coisas que um 

historiador jamais teria acesso‖ (CALADO, 1992, p. 46). Ela percorre os documentos 
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históricos oficiais, tentando obedecer às regras deste tipo de escrita, no entanto impondo-se e 

questionando-o. Amélia tenta obedecer à tentativa da História de dar ordem aos fatos ela 

afirma que o relato que escreve ―É cheio de lacunas, apesar da tentativa de manter uma ordem 

cronológica‖ (CALADO, 1992, p. 9). Há então a repetição dos acontecimentos históricos 

brasileiros conhecidos pela comunidade como a vida do Imperador Dom Pedro I no Brasil, 

sua renúncia, seu exilio na França e a revolução organizada por ele para devolver a sua filha 

Maria da Glória o trono de Portugal. A diferença: a voz aqui não tem a imparcialidade 

fundamental de uma narrativa histórica; a voz é de uma figura histórica marginalizada; sua 

postura diante dos documentos encontrados não é de consenso e sim de dubiedade.  

 

Em 1805, dizem os livros, meu pai Eugênio de Beauharnais foi vice-rei da 

Itália; em 1806 casou-se com a princesa Augusta Amélia, filha do rei da 

Baviera, Maximiliano José [...] Dizem os livros 
156

que tivemos desde então 

uma vida feliz. Uma família unida e dedicada aos filhos. Riqueza e 

tranquilidade. Mas não é a sensação que me fica nas pouquíssimas 

lembranças do período. (CALADO, 1992, p. 14). 

 

Não, outra vez, não! Acabo de ler uma carta do Marquês de Barbacena 

falando do meu tio, o rei da Baviera. E meu avô? Onde estava? Procuro em 

outro livro. Há uma confusão geral: alguns dizem que sou neta de 

Maximiliano, rei da Baviera, outros que sou sobrinha do rei da Baviera. 

Demoro cerca de uma hora pra descobrir o óbvio, que passou despercebido a 

boa parte dos pesquisadores: Maximiliano, meu avô, reinou até 1825. 

(CALADO, 1992, p. 42). 

 

Os relatos da chegada são variados e contraditórios. Uma autora diz que no 

dia 11 de outubro avistamos a baía de Guanabara, outros dizem que no dia 

14 estávamos nas imediações de Cabo Frio. É claro que não sei quem está 

certo. O ponto de concordância é que a 16 de outubro os navios se 

aproximaram da entrada da baía. [...] As contradições entre os historiadores 

continuam, quando se trata de meu primeiro contato com o Imperador. Uns 

dizem que ele veio nos encontrar fora da barra, outros que dentro da baía, 

outros ainda, que apenas nos vimos após o navio chegar ao Arsenal de 

Marinha. Entretanto, levada por memórias verdadeiras ou porque isso atende 

à imagem que desejo fazer de mim mesma, vou relatar algo próximo do que 

diz a maioria dos comentaristas. (CALADO, 1992, p. 57-58). 

 

Portanto a paródia não se caracterizaria apenas pelo seu potencial de subverter e de 

ridicularizar. Na modernidade, a paródia tornou-se a própria via predominante da criação 

artística. A inversão irônica é o seu modus operandi, mas a sua essência está na ―auto-
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reflexividade‖ (HUTCHEON, 1989, p. 13), na busca do distanciamento crítico e do diálogo 

independente com a obra de arte, seja na literatura ou em qualquer outra forma de expressão 

artística. 

A referida crítica atenta ainda para o que a metaficção historiográfica pretende unir: a 

auto-reflexividade metaficcional e o tema histórico.  Afirma que esta junção problematiza 

tanto a natureza do referente como a relação dele com o mundo real, histórico, por meio de 

sua combinação paradoxal da auto- reflexibilidade metaficcional com o tema histórico.  

 De acordo com Linda Hutcheon (1984, p. 1) a metaficção trata-se de uma narrativa 

autorreferencial ou autorepresentacional: ela fornece, dentro de si, um comentário sobre seu 

próprio status como ficção e como linguagem, e também sobre seus próprios processos de 

produção e recepção. ―Metafiction‘, as it has now been named, is fiction about fiction – that 

is, fiction that includes within itself a commentary on its own narrative and/or linguistic 

identity‖
157

.   

  Laurent Lepaludier (2002, p. 10), em Metatextualité e metafiction concebe a 

metatextualidade como ―tomada de consciência crítica de um texto sobre si mesmo e sobre os 

outros, chamando a atenção do leitor sobre o funcionamento do artifício da ficção, sua 

criação, sua recepção e sua participação nos sistemas de significação da cultura‖ 
158

. A 

metaficção não pode ser entendida como um subgênero do romance. Trata-se de uma ficção 

que se volta sobre si mesma, que se dobra sobre seu estado ontológico, que se autoquestiona. 

O processo de escrita é revelado e acontece o que Hutcheon chama de Mimesis do processo. 

Está mimesis do processo para ela não prejudica em nada a arte já que esta sempre foi ilusão e 

sempre teve consciência de seu status ontológico.  

 Durante a leitura do romance aqui analisado acontece a mimese do processo. Nós 

leitores passamos a ter ciência das escolhas feitas pela narradora-protagonista no ato de 

escrever. O processo de escrita é revelado página á página e o leitor assume como é 

característico da narrativa metaficcional, o papel de colaborador, de coautor. O ―contar a 

história‖ passa a ser o foco e não somente ―a história contada‖.  
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 Os trechos citados abaixo a narradora-defunta explica o porquê de estar escrevendo tal 

obra, no auge de seu desespero de estar morta e ser esquecida ela decidi escrever pra não 

esquecer sua própria existência. Defende-se dizendo escrever tudo com base em livros e 

documentos, mas não nega que inventa, melhora e faz escolhas agradáveis a ela mesma.  

 

No auge do desespero, inventei esse caderno. Não sei de que matéria, se de 

lembranças, também, se de alguma tessitura de espaço-tempo que os físicos 

explicarão em gerações futuras. [...] Nele vou escrevendo nele- às vezes- 

vou-me transformando. É mais fácil guardar memórias escritas. Muitas 

coisas são minhas, são lembranças verdadeiras, mas eu seria incapaz de dizer 

quais. Outras são construídas a partir de documentos, dos biógrafos, dos 

livros de história, e por sua veracidade não tenho condições de responder. 

(CALADO, 1992, p. 9). 

 

A maioria das coisas que venho escrevendo até agora, claro, são o resultado 

de escarafunchar livros e documentos. São fatos antigos, e os poucos fiapos 

de memória que se entretecem a esses relatos alheios raramente bastam para 

me fazer sentir como a personagem central desta peça que não encontrou 

estilo. Melodrama, farsa, o quê? E à medida que anoto a matéria estranha se 

que sou feita sofre alterações. (CALADO, 1992, p. 39). 

 

 Nos trechos seguintes a narradora reflete sobre a importância do ato de escrever. Mais 

uma vez crítica a escrita histórica e fala sobre a dubiedade destes escritos. Ela põe em cheque 

a precisão da verdade absoluta pretendida pelo discurso histórico. 

 

Relendo o último trecho fico cada vez mais consciente da importância, para 

mim mesma, de estar fazendo estas anotações. A palavra escrita ganha força 

de verdade, ainda que as cenas mais detalhadas sejam muitas vezes as mais 

fantasiosas. Mas é exatamente disso que eu preciso: de coisas que soem 

como verdadeiras. [...] E penso mais uma vez na criação universal de mitos, 

no entrelaçamento inevitável entre mito e história, no modo inexorável como 

os mitos penetram documentos endossam mitos. (CALADO, 1992, p. 63). 

 

Tanto que para escrever estas anotações, fico às vezes completamente 

perdida. A ordem dos acontecimentos, até os mais triviais, varia de fonte 

para fonte (se eu, que vivi na época- mesmo tendo esquecido e precisando 

reinventar quase tudo- fico completamente confusa, imagino a dificuldade 

com que irá se deparar um estudioso sério, interessado na absoluta fidelidade 

de datas, aos eventos e às motivações) [...] Apesar disso não quero inventar a 

partir do nada: tudo que anoto precisa de alguma base documental, ou pelo 

menos literária. (CALADO, 1992, p. 105). 

 

Ivanir Calado também aposta num tom fantástico ao escrever o romance. Além do fato da 

narradora ser uma Imperatriz morta a cento e vinte anos, ela durante o romance relembra a figura 
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da morte que a acompanhou durante toda sua vida e ceifou pouco a pouco as pessoas que ela 

amava, a morte é sua inimiga. Amélia tem a capacidade de perceber a morte e não a descreve 

como comumente vemos: de preto, cadavérica e com uma foice na mão. A morte é apresentada a 

nos leitores tendo uma forma humanizada, uma mulher vestindo branco, salvo quando sorria, 

porque assim revelava dentes podres e partidos despontando o terror que trazia dentro de si. 

Parece-me que a morte aqui ganha também seu lugar dentro da narrativa histórica posto que no 

decorrer do romance as mortes causadas por ela acarretam mudanças na vida da Imperatriz. Na 

sua primeira aparição leva a vida do pai de Amélia, Eugênio de Beauharnais, deixando adiante a 

família em situação frágil ante a proposta de casar Amélia com Dom Pedro I cuja má fama era 

conhecida em toda a Europa. A morte descrita por Amélia sofre com a passagem do tempo e a 

cada aparição aparece com mutilações que são percebidas pela narradora e descritas aos leitores. 

A morte leva Dom Pedro I em 1834 deixando Amélia como tutora de todos os filhos do marido e 

responsável por Maria da Glória, recentemente coroada rainha de Portugal. A relação ruim com 

Maria de Glória após a morte do pai torna difícil a vida na corte e a morte do irmão de Amélia 

então casado com Maria da Glória piora o quadro. Amélia a partir daí se afasta dos holofotes 

históricos e sustenta sua narração a partir de suas memórias. ―Não encontro qualquer referência a 

meu respeito por aproximadamente um ano‖ (CALADO, 1992, p. 205). As citações abaixo 

mostram a aparição da morte na ordem referida acima pai, marido e irmão da Imperatriz. 

 

De repente, todo o corpo se contorceu num espasmo horroroso, e a imagem 

surgiu atrás dele, silhuetada contra o sol vermelho. Ela não vestia de negro, 

nem usava uma enorme foice, nem tinha rosto de caveira. Quase poderia ser 

uma mulher comum, com uma leve camisola branca, o rosto pálido de cera 

transparente dizendo a verdade. E me encarava. Tudo ficou imediatamente 

claro: a dama de branco vinha buscar meu pai, ma era a mim que se dirigia. 

Era a mim que se dirigia. Era a mim que desejava atingir com o ato
159

. 

Sorriu. E foi o pior sorriso que se possa imaginar. Dentes escuros, partidos, 

podres, amostra ínfima do que poderia haver por dentro da beleza diáfana. 

(CALADO, 1992, p. 17). 

 

Ela estava ali, esperando. Sorrindo. Estendeu a mão para mim, como se 

quisesse que eu lhe passasse o fardo, e um tremor tão violento varou meu 

corpo que fez Pedro me encarar com rosto de espanto. Ela já não era a 

mesma. O braço que estendia em minha direção era seco, mumificado, com a 

pele partida em alguns pontos mostrando um trabalho de taxidermia mal 

feito. Não era preciso olhar em volta para saber que apenas eu a enxergava. 

(CALADO, 1992, p. 179). 

                                                           
159

 Grifos meus. 



 

 
 

 962 

 

Corri até a janela num impulso súbito, e lá estava a mulher. Junto aos 

manifestantes, o mesmo vestido branco, o mesmo braço seco e mal 

embalsamado. Faltava o olho esquerdo. Com o outro me encarava fixamente 

e balançava a cabeça, séria até mesmo triste. Não fora ela. (CALADO, 1992, 

p. 195). 

 

Na noite de 26 de janeiro de 1873, Amélia morre com 60 anos. O fantasma de Amélia 

ainda hesita antes de contar sofre sua morte ―Sinto necessidade, para fechar o melodrama 

antes de voltar ao grand-guinol
160

, de reproduzir um pequeno trecho que fala de mim e é 

bastante indicativo de nosso relacionamento. (CALADO, 1992, p.230). No fim da vida a 

personagem aceita a morte inevitável, percebe que a única verdade absoluta em que podia 

contar dentre tantas falsas verdades que fizeram parte de sua vida era a morte. Relata seu 

velório nada pomposo e diz terminar ―Este caderno feito não sei de quê‖. 

 

Considerações finais 

A metaficção historiográfica conduz a uma reflexão simultânea sobre a História e a 

escrita. Nesta análise do romance, não pretendemos esgotar os elementos que contribuem para 

essa reflexão, mas procuramos ressaltar alguns aspectos de sua estrutura que o distancia do 

romance histórico modelar discutido por Lukács e o aproxima a metaficção historiográfica 

amplamente tratada por Hutcheon.  Vimos que o romance é fruto da necessidade da 

narradora- fantasma de não esquecer e de não ser esquecida. Apesar da constituição do 

ambiente ter um pano de fundo histórico amplamente documentado a construção da narrativa 

não pretende afirma-lo ou reverencia-lo pelo contrário, a narrativa questiona a capacidade da 

História de representar a verdade absoluta. A remoticidade dos fatos é afirmada posto que há 

um intervalo de 160 anos entre os fatos históricos e a vida do escritor Ivanir Calado. Temos 

vários personagens históricos delegados a papéis secundários sendo mencionados pela 

narradora-personagem a todo o momento. Amélia Leuchtemberg torna visível a destotalização 

proposta pela narrativa metaficcional, este questionamento que dá voz aos silenciados e 

marginalizados da história oficial.  

O romance é narrado em 1ª pessoa ao contrário do romance histórico clássico que 

trazia um narrador em 3ª pessoa provocando a imparcialidade e distanciamento necessário 
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para provocar a sensação de veracidade dos fatos narrados. A paródia realizada aqui acontece 

no âmbito da textualidade. Amélia utiliza os escritos oficiais da história brasileira e insere 

neles seus questionamentos e sua versão dos fatos obrigando o texto histórico a aceitar sua 

figura e sua participação nos mesmos. A auto reflexividade presente no texto permite-nos 

tomar consciência da mimese do processo. A cada frase o leitor percebe como a Imperatriz 

faz suas escolhas e a que fontes recorre pra construir seu discurso. O tom fantástico da obra é 

representado nas passagens em que Amélia descreve e percebe o agir da Morte que no 

romance é resignificada. A Morte no fim da narrativa traz a ela a aceitação de que tudo que 

escreveu, viveu e leu em litografias e biografias não podem ser afirmadas como verdade 

absoluta senão a inevitável morte.  

 A metaficção historiográfica recusa a visão de que apenas a história tem pretensão à 

verdade e assim ao terminar a leitura sabemos que esta versão dos fatos também é válida e 

deve ser aceita. Algumas características da ficção histórica do século XIX são mantidas neste 

romance, contudo decididamente há características extremamente relevantes das escritas pós- 

modernas. Talvez por comodidade editorial este romance seja encaixado como romance 

histórico, no entanto, deveria ser apresentado como metaficção historiográfica rótulo este que 

esta longe de desaparecer das convenções de referência.  
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DICIONÁRIOS EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE ENSINO DO LÉXICO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Resumo: Este trabalho aborda o léxico da Língua Portuguesa, com foco nas expressões 

idiomáticas, em consequência a relação que carregam entre linguagem e cultura. Estudar tais 

expressões, em sala de aula contribui significamente para a compreensão lexical do aprendiz 

da língua, porém, às vezes não despertam a devida importância ao ensino, por serem da 

própria língua materna. Contudo, objetiva-se apresentar uma ponderação sobre o ensino de 

Língua Portuguesa para brasileiros, com aplicação de dicionários, com propósito de causar 

reflexão acerca das estratégias de ensino e instigar novos procedimentos didáticos, por meio 

de uma parcela especial do léxico - as EIs, de modo igual, incentivar o uso de dicionários que 

tratam desses fraseologismos, em aulas de Língua Portuguesa. O aporte teórico da pesquisa 

tem embasamento nos princípios das Ciências do léxico: Lexicologia e Lexicografia, em 

relação de interface com conceitos oriundos da Fraseologia, no campo das expressões 

idiomáticas. Assim pretende-se, sobretudo, assinalar a importância em discutir tais expressões 

oriundas da língua materna, que justifica-se pelo fato de que a interpretação literal pode 

produzir efeitos de distanciamento das práticas reais e concretas de uso. Vale ressaltar que as 

expressões idiomáticas desempenham um papel relevante, visto que constituem características 

especiais, que devem ser desvendas mediante uma abordagem exploratória, em torno do 

estudo do léxico em sala de aula e também por serem estruturas bastante recorrentes da 

Língua Portuguesa. Ao término deste estudo, os resultados apontam que os tipos de 

dicionários gerais não foram capaz de tratar adequadamente nem mesmo das expressões 

idiomáticas mais comuns da Língua Portuguesa, no qual mostrou a necessidade e 

precariedade em materiais para ensinar a própria língua materna. Dado que, o que melhor 

atenderia a pesquisa e o trabalho com tais expressões em sala de aula seria um dicionário 

especial - uma questão a ser contemplada. 

PALAVRAS-CHAVE: Dicionário; Ensino; Expressões idiomáticas.  

    

Introdução 

Esta proposta de refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa (de agora em diante LP), 

para brasileiros emergiu da observação, de que existem poucos estudos relacionados ao 

processo de ensino de expressões idiomáticas (doravante EIs), apesar de ser uma modalidade 

da língua constantemente usada no dia a dia, seja por meio de algumas programações 
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televisivas (novelas, Talk Shows), bem como, em literaturas consagradas, campanhas 

publicitárias, entre outros meios de grande circulação nacional. 

Para tanto, propomos: i. pela seleção do corpus: crônica "Os homens e suas 

negativas", de Carlos Drummond de Andrade, referente ao seu livro intitulado "Os dias 

lindos" (1978), apresentar um proposta de ensino do léxico de LP; ii. extrair as expressões 

idiomáticas; ii. analisar as expressões selecionadas dentro do contexto em que estão inseridas; 

bem como,  iii. elaborar uma sugestão didática de expressões idiomáticas, visando o ensino da 

língua materna.  

Elencamos a crônica de Carlos Drummond de Andrade, já que em muitas de suas 

obras o autor deixa resvalar entre suas palavras as EIs, na qual possibilita uma simplicidade 

na busca de dados e oferece um registro da linguagem cotidiana e espontânea. 

Com efeito, este estudo poderá levar aos professores leitores uma reflexão sobre suas 

estratégias de ensino e instigá-los a buscar novos procedimentos, com a relação professor-

aluno para que possam trocar conhecimentos culturais e simbólicos diversos, afim de abranger  

o conhecimento de mundo dos envolvidos e efetuar um sistema de ensino com utilidade, mais 

dinâmico, por meio de uma parcela especial do léxico - as EIs, de modo igual, incentivar o 

uso de dicionários que tratam desses fraseologismos em aulas de LP. 

Nesta perspectiva, ao propor este viés pretendemos contribuir para os estudos da área 

das Ciências do Léxico e da Fraseologia, com intuito de apresentar a necessidade de ensino 

das EIs em sala de aula de LP.  

 

O Léxico 

A unidade básica do léxico é a palavra, entendida aqui como unidade gramatical, 

fonológica, psicolinguística, morfológica e sintática. Unânime a Biderman (1978, p.72), 

"desde os gregos a palavra foi considerada como a unidade significativa de articulação do 

discurso", porém alguns linguistas não compartilham dessa opinião.  

Em continuidade, Biderman (2001, p.13-14) enfatiza: 

 

O léxico se relaciona com o processo de nomeação e com a cognição da 

realidade. O léxico de uma língua natural constitui uma forma de registrar o 

conhecimento do universo. [...] O léxico pode ser identificado com o 

patrimônio vocabular de uma dada comunidade linguística ao longo de sua 

história. [...] Este patrimônio constitui um tesouro cultural. 
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Em harmonia com a autora (2001, p.14), "o conceito de palavra foi mesmo 

considerado como pré-científico. Contudo, em todo falante existe uma consciência intuitiva 

de uma unidade léxica, seja qual for a sua língua materna." Em outras palavras, em diferentes 

localidades, todos os falantes tem conhecimento da palavra, mesmo não sendo escolarizados 

apontam marcas do tesouro cultural do léxico de sua língua.  

No processo de interação, por meio da língua usamos as palavras para formarmos 

frases e concretizarmos o discurso, no âmbito escrito ou oral. Logo, cada palavra selecionada 

indica as características sociais, econômicas e culturais, entre outros vestígios de quem as 

proferem, ou seja, o léxico carrega marcas da língua e cultura, temas indissociáveis, dado que, 

a língua de um grupo social reflete seus mais fortes retratos culturais.  

Nesta perspectiva, Biderman (1978, p.80) relata sobre a hipótese de Sapir-Whorf: 

 

Todo o sistema linguístico manifesta, tanto no seu léxico como na sua 

gramática, uma classificação e uma ordenação dos dados da realidade que 

são típicas dessa língua e da cultura com que ela se conjuga. Ou ainda: cada 

língua traduz o mundo e a realidade social segundo o seu próprio modelo, 

refletindo uma cosmovisão que lhe é própria, expressa nas suas categorias, 

gramaticais e léxicas. 

 

Isto posto, destacamos o que em uma língua determina uma coisa, em outra língua 

pode ter outro significado, em razão de que cada comunidade tem uma visão de mundo e a 

expressa pelo léxico. Portanto, a língua não desassocia da cultura, uma vez que as 

experiências sociais de um povo em uma comunidade linguística refletem as marcas culturais 

pela linguagem.  

Consoante com esta visão, Barbosa (2009, p.40) afirma que a língua é um depositário 

da cultura da qual ela é representante. A aliança entre língua e cultura vincula o ensino-

aprendizagem de uma língua, as experiências significativas vividas e adquiridas no cotidiano, 

levando em consideração as interações sociais a que um aprendiz é exposto. 

De maneira geral, desta relação entre léxico e cultura resultam os fraseologismos - EIs, 

conforme sugere Fonseca (2011, p.2) são "mais que meios eficientes de comunicação, os 

fraseologismos constituem, no conjunto do léxico, formas de armazenamento cultural".  

Igualmente, com relação ao léxico e cultura, Antunes (2007, p.42) evidencia que o 

léxico "é mais do que uma lista de palavras à disposição dos falantes. É mais do que um 
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repertório de unidades. É um depositário dos recortes com que cada comunidade vê o mundo, 

as coisas que a cercam, o sentido de tudo". Em outras palavras, Guillén Díaz (2003) apud 

Barbosa (2009, p.32) considera:  

 
As duas formas léxico e cultura - evoca duas conotações: uma, referente ao 

léxico, que nos reenvia à palavra que uma língua comporta; outra, relativa à 

cultura, que está ligada ao conjunto de manifestações por meio das quais se 

expressa o cotidiano de um povo. 

 

À vista disso, o sistema escolar deve criar possibilidades que contribuam para a 

expansão do repertório lexical, com a finalidade de formar cidadãos capazes de adequar as 

diversas modalidades da língua, em conformidade com à situação comunicativa ou textual 

escrita. Neste aspecto, o ensino da língua materna através das EIs é de extrema relevância 

para o domínio efetivo de ações linguísticas em situações de uso recorrentes. 

Em conformidade com os dizeres de Xatara (2001, p.50), ―uma maneira de se otimizar 

os resultados do processo de ensino e aprendizagem do léxico seria recortar instâncias 

diferenciadas. Um desses recortes poderia ser o das expressões idiomáticas‖. Por isso, torna-

se necessário o ensino sistematizado das EIs de LP. 

 

O ensino de Língua Portuguesa 

Distante da visão ultrapassada de ensinar LP com foco essencial na gramática, por 

meio de sentenças isoladas e descontextualizadas, defendemos aqui o ensino da língua 

materna sob novas direções, visando o texto inicialmente pela situação de produção e 

contexto, para chegar a compreensão significativa do que pretende transmitir ao leitor, isto é, 

estudar o texto de forma contextualizada. 

Porquanto, como Henriques (2010, p.103): 

 

O léxico é um conjunto de palavras de uma língua, rico, dinâmico [...] e 

abrange uma totalidade das palavras, desde as preposições, conjunções ou 

interjeições, até os neologismos, regionalismos, passando pelas 

terminologias, pelas gírias, expressões idiomáticas e palavrões.  

 

Consequentemente, o léxico abrange uma riqueza a ser trabalhada em sala de aula, já 

que algumas expressões - como as EIs, próprias da língua, muitas vezes não são depreendidas 
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no ensino escolar, o que causa prejuízo devido o léxico passar por processos de construção e 

modificação por meio da tradição cultural.  

Por conseguinte, a ausência de tais expressões no ensino acarreta em um 

favorecimento para que as EIs caiam em desuso, então, ao ensiná-las na aula de LP 

cooperamos para que isso não ocorra e a tradição cultural permaneça, uma vez que muitas 

expressões podem cair no esquecimento e por outro lado, novas expressões serem criadas. 

Assim, o trabalho com as EIs no ensino da língua materna é de suma importância, 

como são estruturas comuns bastante recorrentes e por esse motivo devem receber atenção no 

processo de ensino. Haja vista, que existe uma hostilidade em torno dessas expressões no 

campo da LP, devido muitas vezes serem consideradas próprias da linguagem oral, no aspecto 

informal, o que não justifica-se, pelo fato de serem expressões que carregam a cultura da 

língua e estarem constantemente em uso.  

Desta forma, são muitos os fatos que justificam o estudos das EIs em contexto escolar, 

pois abordam informações culturais, de modo interacional e marcam as especificidades da 

língua materna. Dessa maneira, em razão de serem proferidas com frequência faz-se 

necessário compreendê-las e usá-las para desenvolver a percepção lexical do aprendiz.  

 

Fraseologia 

Em conformidade com Tristá Pérez (1998, p.8), nos dias atuais a Fraseologia constitui 

uma área especial da linguística, com seus métodos e objetos de estudo. No entanto, esta 

disciplina só instituiu-se na primeira metade do século XX, pelo fundador linguísta francês 

Charles Bally. 

Em continuidade, com relação a Fraseologia, Tristá Pérez (1998, p.16) defende três 

aspectos principais quanto as suas características: a pluriverbalidade, o sentido figurado e a 

estabilidade fraseológica. A pluraverbalidade visa que todo fraseologismo deve integrar-se 

por duas ou mais palavras, sendo que uma das quais deve ser uma palavra plena, que poderá 

ser acompanhada de uma ou mais palavras auxiliares. 

 Quanto ao sentido figurado, a autora salienta que a troca do sentido literal por um 

sentido figurado, mediante, como exemplificação, um processo metafórico - consiste na 

mudança de sentido originado pela semelhança entre fenômenos ou objetos, processo esse, 

que reúne maiores forças de enriquecimento da fraseologia.  
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Em última instância, Tristá Pérez aborda a estabilidade fraseológica, definida como 

uma capacidade que tem os fraseologismos de serem reproduzidos integramente, 

indivisivelmente, distinguindo-se enquanto unidade linguística. 

Em alguns campos ou línguas específicas, a Fraseologia destaca-se sobre a 

investigação do estudo do léxico. Entretanto, em relação a LP como língua materna, os 

fraseologismos não sobressaem com a devida atenção.  

No entanto, pretendemos quebrar esse paradoxo, por meio dos objetivos que este 

trabalho destina-se a refletir, dado que, mesmo sob forte uso, as EIs nem sempre são 

dominadas pelos seus falantes, nativos na língua alvo. Isso ocorre por serem formadas por 

unidades cuja soma de sentidos não correspondem ao resultado semântico final e por serem 

unidades de difícil decodificação, as EIs deveriam ser ensinadas.  

Um dos motivos desta escassez para com as EIs de língua materna deve-se ao fato de 

que dispõem ao ensino recursos e materiais limitados, dos quais, não atendem as reais 

necessidades do sistema escolar. Todavia, devemos criar meios para que o ensino ocorra com 

qualidade, em atenção ao estudo das EIs, nesse caso enriquecem o ensino por serem fontes 

ricas de conhecimento cultural, além de fornecer aos alunos a capacidade de adquirir a 

competência gramatical, visto que, será capaz de melhor compreender e expressar 

significados por meio das EIs. 

 

Expressões Idiomáticas 

Vale ressaltar que, neste trabalho, para nomear as unidades fraseológicas optamos pelo 

termo EIs, já que existem diferentes nomenclaturas para denominá-las, tais como: locuções, 

fraseologismos, frases feitas, idiomatismos, modismos, entre outros.  

Para Xatara (1998)
163

 apud Xatara (2001, p.184), a EI é ―uma lexia complexa 

indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição cultural‖. Assim, as 

relações existentes entre linguagem e cultura podem ser percebidas principalmente através do 

léxico de uma língua, ou seja, as EIs são unidades linguísticas marcadas culturalmente, que 

não podem ser decifradas de forma literal, o que causaria uma artificialidade a expressão em 

razão de estar atrelada a cultura.  
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De acordo com Biderman (1978, p.81), pelo processo de categorização é permitido a 

compreensão das EIs, uma vez que não partimos do seu significado literal e sim do contexto 

contido na frase, já que pela categorização entendemos piadas, filmes, etc. 

A autora pondera ainda, pelos dizeres de Sapir-Whorf, em seu estudo intitulado The 

Status of Linguistics as a Science: "a própria percepção que o indivíduo tem da realidade, de 

certa forma é pré-moldada pelo sistema linguísticos que ele fala, pois as categorias existentes 

na língua o predispõem para certas escolhas de interpretação do real." Destarte, consideramos 

a Fraseologia com uma visão ampla do termo, mas apenas um tipo particular de fraseologismo 

será abordado - as EIs, elencadas na proposta de ensino. 

 

Dicionário 

Referente ao dicionário, apresentamos a seguir algumas contribuições dos 

pesquisadores do léxico para conceituar os dicionários. Iniciamos com Zavaglia (2012, p. 

239), no qual frisa que o dicionário é uma "obra lexicográfica que apresenta uma relação de 

unidades lexicais organizadas e classificadas conforme critérios e princípios definidos, 

dependendo do seu objetivo ou escopo de criação e/ou uso". 

Para Biderman (1978, p.71), os dicionários descrevem "repertórios vocabulares de um 

determinado estado de língua pois um sistema aberto em expansão como o léxico, não pode 

ser apreendido, nem descrito em sua totalidade". Isso ocorre devido a língua ser rica e estar 

em evolução, logo, os dicionários não dão conta de descrever todos os itens lexicais de uma 

língua. 

Igualmente, Biderman (2001, p.17) acrescenta que "O dicionário de língua faz uma 

descrição do vocabulário da língua em questão, buscando registrar e definir os signos lexicais 

que referem os conceitos elaborados e cristalizados na cultura". Dessa maneira, o dicionário 

relata a tradição cultural de uma comunidade linguística, uma obra de extrema relevância para 

o aprendiz da língua, que deveria ter aplicação frequente nos formatos gerais e especiais, para 

o ensino de LP. 

Assim, Welker (2004b, p.42), propõe uma distinção entre dicionários gerais e 

especiais, salienta "que apenas um tipo seja considerado "geral", e que  todos os outros sejam 

classificados como especiais". Em continuidade, o autor acentua a diferença entre os 

dicionários, o "dicionário geral, se caracteriza por ser alfabético, sincrônico, da língua 
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contemporânea, arrolando sobretudo os lexemas
164

 da língua comum. Diante disso, são 

considerados dicionários especiais os históricos, os diacrônicos, os onomasiológicos, etc."  

Com efeito, os dicionários gerais e especiais deveriam ser materiais comuns do 

sistema escolar, porém a realidade que nos cerca mostra que o recurso de dicionários na 

escola se dá somente com poucos acervos de dicionários gerais, dado que, a escola não dispõe 

de dicionários especiais, restringindo de tal forma o ensino da própria língua. 

Isso posto, vale ressaltar que cabe ao professor adaptar o ensino com as obras 

lexicográficas que dispõem, levando em consideração os níveis linguísticos dos alunos e o 

conhecimento dos dicionários aos seus destinatários, ou seja, é importante também o 

professor selecionar o dicionário que melhor atenda o grupo e o nível de ensino.  

Por meio dos dicionários o aprendiz tem acesso a norma culta registrada da língua, 

recursos que permitem ampliar a estrutura linguística, refletindo na compreensão da língua 

teremos resultados significantes na produção textual - escrita e oral. Para tanto, é primordial 

desenvolver a importância do trabalho com as EIs de língua materna, com respaldo dos 

dicionários em sala de aula.  

 

Metodologia  

O corpus para elaboração da proposta de ensino de LP consistiu na crônica "O homem 

e suas negativas", de Carlos Drummond de Andrade, referente ao seu livro intitulado "Os dias 

lindos" (1978). Optamos por esta obra e autor em função do grau de informalidade nos 

tópicos bastante coloquiais e pela quantidade de EIs empregadas.  

Posteriormente, levantamos as EIs presentes no texto alvo e  acrescentamos lacunas as 

EIs, para que futuramente os alunos as completassem. Realizado essa etapa, então, sucedeu o 

trabalho de análise às EIs contempladas pelo dicionário e elaboração da proposta de ensino, 

como sugestão de trabalhado em sala de aula, no qual o professor fará adaptações e 

complementará o material proposto, conforme as singularidades de cada sala de aula.  
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Proposta de ensino do léxico de LP com EIs 

Procederemos aqui a elaboração da proposta de ensino com EIs, com base nas 

atividades elaboradas pelo Prof. Dr. Marcos Bagno (UnB), disponibilizada na obra "Com 

direito à palavra: dicionários em sala de aula" - PNLD (2012).  

Respaldamos também nos estudos fraseológicos e fizemos uso de dicionários gerais, 

posto que não disponibilizávamos de dicionário especializado de fraseologismos em LP. 

Como exemplificação, os dicionário utilizados temos o Houaiss (2009), Aurélio Júnior 

(2011), Caldas Aulete (2012), Saraiva Jovem (2010), entre outros dicionários gerais do tipo 3 

- destinados ao segundo segmento do ensino fundamental. 

O intuito da proposta é familiarizar os alunos com EIs usuais e praticar a busca dessas 

expressões nos dicionários. Inicialmente, o professor preparará a folha do trabalho com a 

crônica "O homem e suas negativas". Logo depois, apresentará e distribuirá aos alunos a 

atividade, em duplas.  

Em primeira instância, sem usar o dicionário,  o professor pode solicitar aos alunos a 

tentativa de preenchimento das lacunas com as EIs. Dê aos alunos em torno de 15 minutos, 

em seguida, feita o levantamento interpretativo das EIs, peça às duplas que verifiquem no 

dicionário se deram as respostas corretas. 

No caso de terem deixado lacunas, peça que tentem preenchê-las, agora com o recurso 

do dicionário. Com tal iniciativa, os alunos terão de decidir em que verbete procurar - a 

expressão Sem pé nem cabeça, por exemplo, deve estar em "pé" ou em "cabeça"? E quando as 

expressões não fazerem parte do léxico compartilhado do aluno ou mesmo com intuito de 

estender o conhecimento interpretativo, oferecer o suporte de dicionários para abrangência 

dos fraseologismos - EIs. Um pretexto para auxiliar no manuseio desta ferramenta, dado que 

estas expressões não têm entrada única nos dicionários gerais escolares, dificultando o 

trabalho dos consulentes.  

Propicie mais um tempo para desenvolvimento da atividade, sugerimos por volta de 30 

minutos. Passado o tempo estabelecido, verifique com toda a turma os resultados, mediante 

questionamentos orais, como:  i. Quantas duplas conseguiram concluir o exercício proposto, 

completando todas as lacunas? ii. Quais lacunas ficaram em branco? iii. Quais as EIs que não 

foram encontradas em nenhum dicionário? iv. Quais as EIs que já conheciam? v. Quais as que 

representaram como novidade? vi. O que significa cada EI? entre outros.  
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Vejamos a proposta de ensino do léxico de LP, com EIs da língua materna: 

 

Quadro 1 - O homem e suas negativas 

NÃO PODE. Não me diga. Não dá. Essa, não. 

Não me toques. Não me deixes. Não te esqueças de mim. 1 Não tem de _______. 

2 Não vá com tanta ______ ao pote. Não admito. 3 Não estou aqui pra botar ______ em empada de ninguém. 

Hoje, não. 4 Nem preguei ______. Não sei de que se trata. Não li e não gostei. 5 Não vou com a ______ dele. 

6 Nada tenho a ______. Não há verba. 7 Não ficará ______sobre pedra. 8 Não entendi _______. 9 Não sei onde 

estou que não lhe _______ a cara. 

10 Nem aqui nem na ______. 11 Não ______ nem cheira. 12 Não dá _____ sem nó. 13 Não pode com a uma 

_____ pelo rabo. 14 Não sabe da ______ a metade. 

15 Não tem papas na ______. 16 Não mete ______ sem estopa. Não é de nada. Não sou o que o senhor está 

pensando, cavalheiro. 

Não me amole. Nem te ligo. Não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não dá para a saída. Nem me fale. 

Não atire. 

17 Não tugiu nem _____. 18 Não _____ nem desata. Não quero saber de namoro na Barra da Tijuca. Não e não, 

já disse. Homem, nem sei o que diga. Nada, não. 19 Não vá me ______ que ela é sua cunhada. 

Nunca mais. 20 Não sou daqueles que _______  no prato em que comeram. Não adianta você chorar. Não 

repita. Não penso noutra coisa. Não insista, por favor, seu Januário. 21 Não há ______ que sempre dure. Não há 

pressa. Você não perde por esperar. 22 Não há mais ______  em Berlim. 

Não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não buzine. Não tenho que lhe pedir desculpas. Não comi 

nada até esta hora. Não estou gostando dessa história. Não queria aborrecê-lo, mas... 

Não sei de que se trata. Não goste de ser incomodado. Nem contra nem a favor do divórcio, muito antes pelo 

contrário. 23 Não vou sujar minhas ______ em você. Não bebe mais não, meu anjo. Não abuse do crediário, 

meu filho. 

Tenho lá alguma coisa com isso. 24 Não levo _______ pra casa. Não bato em mulher. 25 Nada de novo na 

_______ ocidental. Nesse andar você não emplaca. Ele não nem visita. 

26 Sem ______ nem bus. 27 Sem ______ nem guarte. 28 Sem eira nem ______. Nem um pio. 29 Nem _______ 

nem peixe. Nem por pensamento, doutor. Nadinha, querido. 30 Sem ______ nem cabeça. 31 Sem dizer ______ 

vai. Sem quê nem praquê. Não me provoque que eu digo tudo. 

Sem destino. 32 Sem _______ nem documento. Não deu outra coisa. Não é normal. 33 Não está no ______. 

Não é mole não. Nada pior do que um elefante não hora do jantar. Garçom, isso nunca foi sopa à la Sainte 

Meunière. 

Não estou te reconhecendo hoje. Não dói na hora. Não estou lembrado. Já disse que não pago e não pago. Não 

há país no mundo igual a esse. Nem se compara. Nem tanto. Nunca me senti tão perto de Deus como naquela 

tarde no Corcovado. 

Não há exemplo de tamanha bandalheira. Nesta casa eu não mando nada. Não posso contar por enquanto. 

Nunca se sabe o que elas estão tratando. Não me chamo Antônio, não sou casado e não moro em Niterói. 

Não dá pra entender. Nem assim. Ali não boto mais os pés. Você não sabe quanto me custa. Santa não sou. Até 

que nem. 34 Hoje não estou para ________. Não pedi nem pedirei demissão; não peço nada a ninguém. 

Não pense que isso fica assim, não. Ringo não perdoa. Hoje não tem carta para a senhora. Proibido estacionar. 

Mas não espalha. 35 Não sou _________ do mundo. Proibido pisar no gramado. Proibido proibir. 

Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Não te fies do tempo nem da 

eternidade. Hippocrate dit oui, mais Galien dit non. Os não alinhados, a não-valia, a não-violência – esta 

última, valendo como sim à vida, ou nem isso. 

 

Fonte: (ANDRADE, 1978) 

 

Quadro 2 - Palavras para preencher as lacunas e completar EIs 

 

Brincadeiras, chus, gibi, pedra, quê, palmatória, frente, lenço, desaforo, gata, tirte, China, carne, ata, mal, 

azeitona, sede, olho, água, língua, beira, declarar, cospem, juízes, pé, mãos, dizer, quebro, ponto, pedra, cara, 

patavinas, fede, missa, prego. 
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Fonte: (ANDRADE, 1978) 

 

Quadro 3 - Respostas 

1 quê, 2 sede, 3 azeitona, 4 olho, 5 cara, 6 declarar, 7 pedra, 8 patavinas, 9 quebro, 10 China, 11 fede, 12 ponto, 

13 gata, 14 missa, 15 língua, 16 prego, 17 mugiu, 18 ata, 19 dizer, 20 cospem, 21 mal, 22 juízes, 23 mãos, 24 

desaforo, 25 frente, 26 chus, 27 tirte, 28 beira, 29 carne, 30 pé, 31 água, 32 lenço, 33 gibi, 34 brincadeiras, 35 

palmatória. 

Fonte: próprio autor 

 

Durante a elaboração e desenvolvimento da atividade percebemos que os dicionários 

não abrangeram de forma total as EIs pesquisadas, então, foi realizado sugestões de 

interpretação, dos quais muitos dos significados foram deduzidos pelo contexto, já que não 

foram encontrados na bibliografia de que dispomos. 

Desse modo, os resultados apontam que esses tipos de dicionário geral não foram 

capazes de tratar adequadamente nem mesmo das EIs mais comuns da LP. O que melhor 

atenderia a pesquisa e o trabalho com as expressões em sala de aula, seria um dicionário 

especial, que pode conter um número maior de EIs, porém, infelizmente enfrentamos a tarefa 

de limitação em encontrar esses recursos lexicográficos para consulta. 

 

Considerações Finais 

O trabalho do professor em sala de aula é muito valoroso, dentre outros motivos, 

porquanto pode promover mudanças nas relações entre o aluno e a língua a ser ensinada, pois 

pela língua atrelada a cultura, o aluno expressa sua visão de mundo. 

Sendo assim, ensinar o léxico pelos conhecimentos das Ciências do Léxico: 

Lexicologia e Lexicografia, juntamente com a Fraseologia - EIs, é de suma importância, em 

razão de ampararem atividades escolares e estimularem a compreensão do funcionamento da 

linguagem, o que consequentemente,  resulta no avanço no ensino de LP. 

Por meio desse estudo, esperamos contribuir para as discussões acerca do ensino de 

EIs e o uso dos dicionários, dentro da sala de aula de língua materna. Uma importante área 

para continuar as pesquisas referentes aos Estudos do Léxico, a fim de dar suporte com novas 

reflexões e estratégias para a inserção das EIs na sala de aula de LP. Desconsiderá-los em um 

evento de ensino seria trair a verdadeira essência da própria língua, de modo que nenhum tipo 

de dicionário deve ser considerado como irrelevante, nem desprovido de ordem, pelo 

contrário, apontam marcas culturais e revelam a real língua em uso. 
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Borges 

 

Resumo: A literatura de autoria feminina esteve à margem do cânone no início da história da 

teoria literária, foi na segunda metade do século XX que houve maior abertura para a 

publicação de livros escritos por mulheres devido as grandes transformações sociais, culturais 

e econômicas. Neste contexto, surge a escritora goiana Augusta Faro Fleury de Melo, 

conhecida apenas como Augusta Faro. Ela possui apenas dois livros de contos, os quais são 

―A Friagem‖ (1998) e ―Boca Benta de Paixão‖ (2007). Em seu conto ―A Peste‖, retirado do 

livro ―Boca Benta de Paixão‖ (2007), observa-se que o corpo da personagem Rosalinda, antes 

disciplinado, transforma-se em um corpo liberto pelo erotismo, disposto a transgredir todos os 

interditos para realizar seu desejo. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a construção 

da personagem feminina criada por Augusta Faro, a partir de postulados sobre submissão ou 

transgressão diante da opressão pelo Outro e perante os comportamentos estabelecidos pela 

sociedade; além de apontar questões relacionadas ao corpo, erotismo e à sexualidade. Para 

realizar este estudo, foram considerados teóricos como Octavio Paz, Georges Bataille, Elódia 

Xavier, Pierre Bourdieu, Gayatri Spivak, Judith Butler, dentre outros. A metodologia adotada 

foi a revisão de literatura. Como resultado, pretendemos contribuir para as reflexões sobre 

gênero, representação feminina e literatura goiana. 

PALAVRAS- CHAVE: corpo; erotismo; gênero. 

 

A literatura de autoria feminina esteve à margem do cânone no início da história da 

teoria literária, apesar de existirem escritoras com obras de grande valor que para terem seus 

livros publicados os assinavam com um pseudônimo masculino devido ao preconceito de 

gênero. Exemplo disso é que a escritora Júlia Lopes de Almeida foi uma das fundadoras da 

Academia Brasileira de Letras, contudo, seu nome não consta no rol dos criadores, e sim o de 

seu marido, Felinto de Almeida. 

No início do século XX, devido às transformações econômicas, políticas, sociais e 

culturais do mundo contemporâneo, houve o consequente ―alargamento da concepção de 

cânone‖ e a diversificação das tendências. Nesse viés, houve uma abertura para a produção 

literária feita por mulheres. Entretanto, essa modalidade de literatura brasileira começou a ter 

destaque, sobretudo, na década de 1990, quando o país passava da Ditadura para a 

Democracia, mudança no regime político que alcançou todos os segmentos da sociedade. Não 

se pode deixar de mencionar escritoras como Raquel de Queiróz, Hilda Hilst, Lígia Fagundes 
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Telles, Nélida Pinõn, Clarice Lispector, Cecília Meireles, e outras, que conseguiram, 

excepcionalmente, serem reconhecidas e terem suas obras valorizadas já no período ditatorial. 

A Ditadura no Brasil, assim como em todos os outros países latino-americanos em que 

ocorreu, acarretou em grande atraso econômico, social e intelectual. Em linhas gerais, as 

multinacionais foram privilegiadas, recebendo incentivos fiscais, deixando as indústrias 

nacionais de lado, o que ocorria juntamente com o fechamento dos sindicatos dos 

trabalhadores. Além disso, toda a produção intelectual era submetida à censura, que barrava 

qualquer forma de subversão ao regime político instituído. Nesse período, os intelectuais 

foram duramente perseguidos, torturados, condenados ao exílio e até mesmo mortos. 

 Com a transição do regime político ditatorial para o democrático, todos os segmentos 

da sociedade foram alcançados pela liberdade. A partir de então, houve abertura para se 

discutir sobre todos os aspectos da vida social e, em especial, a vida das mulheres, antes 

confinadas ao lar, vistas como seres assexuados, destinadas apenas à procriação. Sendo assim, 

com a mudança cultural da sociedade, que ainda guarda resquícios de seu legado patriarcal, a 

mulher começou a conquistar seu espaço.  

A partir desse processo de democratização da sociedade, as mulheres participam de 

todas as atividades antes destinadas apenas aos homens, têm acesso livre a qualquer curso 

universitário, ocupam cargos em empresas e, como grande avanço, o Brasil é governado por 

uma mulher. Em decorrência desse progresso, a mulher é livre para transitar em todos os 

universos, inclusive o do sexo e do erotismo. 

Nesse cenário, surge Augusta Faro Fleury de Melo com sua ficção fantástica, 

paradoxalmente regionalista e universal, pois as questões levantadas sobre a mulher podem 

ocorrer em todas as esferas. As personagens femininas por ela apresentadas vivenciam 

problemas do cotidiano, expressam seus sentimentos diante das alegrias e obstáculos com os 

quais se deparam rotineiramente, e se manifestam diante da opressão, de forma submissa ou 

transgressora.  

A escritora goiana iniciou sua carreira escrevendo para crianças, destacando-se os 

livros O Azul é do Céu? (1990) e O dia tem cara de Folia (1991), ambos publicados pela 

editora Kelps. Como livros de contos, a escritora possui apenas duas obras, que são A 

Friagem (1998) e Boca Benta de Paixão (2007).  
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 No presente estudo, será analisado o conto ―A Peste‖, extraído do livro de contos Boca 

Benta de Paixão (2007). Para tanto, será utilizada a classificação dos corpos feita por Élodia 

Xavier (2007), abordando de que forma o corpo da personagem principal, antes disciplinado, 

passa a ser liberado por meio do erotismo. O conto inicia-se apresentando a história de uma 

cidade em que os moradores foram atacados por uma moléstia desconhecida. No início, 

parecia alergia, e, depois, a doença evoluía provocando febre e dores no corpo. Ninguém 

conhecia a origem da doença, tampouco sabia o que fazer para alcançar sua cura, daí o nome 

―A Peste‖. 

 A estrutura dos contos de Augusta Faro assemelha-se a de novelas, pois existem 

muitos personagens e a trama principal subdivide-se em outras secundárias. As personagens 

D. Fiúca e sua neta, Flor de Lys, fazem parte do núcleo principal do conto. D. Fiúca é famosa 

por suas benzições e jejuns, fato que a tornou respeitada na comunidade, apesar das 

imoralidades e desvarios cometidos por sua filha Rosalinda, que integra o conto como 

personagem secundária, e que será analisada neste estudo. 

De acordo com o texto, a personagem Rosalinda pecou tanto que sua filha, Flor de 

Lys, nasceu doente como forma de expurgar os pecados da mãe. Conforme Faro (2007, p. 65, 

grifo da autora), ―Nunca houve nem sombra de cura para a aflição da Flor de Lys. Esse era o 

nome da ―coisinha‖, como às vezes a chamavam. O pessoal comentava que foram os pecados 

da mãe os responsáveis pela doenceira brotar no corpo da coitada‖. Essa descrição de 

Rosalinda transmite a ideia de pecado, ao empregar vocábulos que remetem à escuridão. E, ao 

dar nome à personagem do monge chamado Frei Luzeiro do Carmo, objeto do desejo insano 

de Rosalinda, são utilizados termos que lembram a luz a iluminar as trevas do pecado, além 

de se referir a sua terrível cruz, que é suportar a tentação de possuir a moça: ―A mãe, bela 

como estrela cadente no céu negro de maio, olhos graúdos, igual caravelas perdidas em mares 

tormentosos. A juventude foi passada no desperdício, usando sentimentos dos outros como se 

usa pano de chão‖. (FARO, 2007, p.65) 

 Como pode ser observado, a personagem nunca havia se interessado por homem 

nenhum. Sua vida era dedicada à igreja, e assim também era a vida de mãe, que somente 

apareceu no meio da praça para aliviar o sofrimento das pessoas após o término da missa 

cantada, ou seja, após cumprir suas obrigações para com a igreja.  
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É necessário destacar como o corpo da personagem sofria a violência simbólica e 

invisível, que, nas palavras de Bourdieu (2002), era exercida pela Igreja e por sua mãe, ao 

ponto de todos os seus sentimentos por um homem normal serem tolhidos. O corpo de 

Rosalinda foi disciplinado pela igreja e o fascínio que a religião exercia sobre ela era tão 

grande que o único homem pelo qual se interessou foi um sacerdote, o Frei Luzeiro do 

Carmo, ou seja, seu interesse deu-se ―por um monge, o mais santo homem que havia pisado 

por aquelas bandas em anos de lembranças e, por léguas, não achavam virtudes a se 

assemelharem àquelas conhecidas no guardião de Deus‖. (FARO, 2007, p. 65) 

 Octávio Paz (1994), ao traçar um paralelo entre o ser humano e o animal diante da 

sexualidade e do erotismo, afirma que os períodos de ―abstenção‖ e ―permissão‖ são extremos 

do erotismo, e a castidade total é muito difícil de existir, uma vez que a mesma pode ser traída 

durante os sonhos, no caso dos religiosos. 

 

A castidade do monge e da freira é continuamente ameaçada pelas imagens 

lúbricas que aparecem nos sonhos e pelas poluções noturnas; o libertino por 

sua vez, passa por períodos de saciedade e saturação, além de estar sujeito 

aos insidiosos ataques da impotência. Uns são vítimas, durante o sono, do 

abraço quimérico dos íncubos e súcubos; outros estão condenados, durante a 

vigília, a atravessar os paramos da insensibilidade (PAZ, 1994, p. 19-20). 

 

A personagem Rosalinda, ao ter o desejo atiçado pelo Frei Luzeiro, após longo 

período de repressão, não conteve seu corpo disciplinado, de modo que, no auge de sua 

paixão, rompeu com todos os interditos para viver o grande amor de sua vida. A partir desse 

momento, nenhuma regra social, familiar, religiosa ou patriarcal merecia respeito ou 

importância; nenhum obstáculo a impedia de chegar até o alvo de seu desejo. Transformou-se, 

então, em uma mulher de sangue, decidida a compartilhar com seu amado a liberdade que 

antes ela não conhecia. 

 

Imagina que a dona pulava a mureta de pedras, feita por escravos, da casa do 

religioso. Vinha nua em pelo. Feito serpente, esgueirava visguenta pelos 

corredores e varandas e aparecia no quarto do homem de Deus, no meio da 

matina. Nem se importava se o frio lambesse seus quartos. Estonteada por 

presságios desconhecidos de uma paixão desmensurada, entendia ser o 

homem de seu coração, ardoroso de vapor das profundas (FARO, 2007, p. 

65). 

[...] Os deboches que exalavam de seu linguajar não combinavam com a 

educação religiosa que parecia possuir (FARO, 2007, p. 67). 
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 Ainda nas palavras de Paz (1994), ao considerar que o erotismo ―propicia a vida e a 

morte‖ e que o mesmo é simultaneamente ―repressão e permissão, sublimação e perversão‖, 

encontram-se as figuras do religioso e do libertino unidas pelo erotismo, ao negarem a 

reprodução e tentarem chegar a uma espécie de salvação deste mundo, in verbis: 

 

O erotismo encarna assim em duas figuras emblemáticas: a do religioso 

solitário e a do libertino. Emblemas opostos, mas unidos no mesmo 

movimento: ambos negam a reprodução e são tentativas de salvação ou 

libertação pessoal diante de um mundo caído, perverso, incoerente ou irreal 

(PAZ, 1994, p.21). 

 

A castidade, além da questão religiosa, é de certa forma uma herança do platonismo, 

que priorizava a alma em relação ao corpo, o que impedia a criatura de se aproximar cada vez 

mais do divino. Xavier (2007), na introdução de sua obra Que corpo é esse? O corpo no 

imaginário feminino, traça um breve comentário sobre as concepções do corpo no decorrer da 

história da humanidade. 

 No conto ―A Peste‖, para se safar de Rosalinda, o Frei Luzeiro do Carmo munia-se de 

toda sorte de armamentos religiosos, como rosários, água benta, orações em latim, 

escapulários e bentinhos. Porém, chegou o dia em que ela deitou-se nua na cama dele e, 

naquele instante, o Frei Luzeiro quase sucumbiu à tentação. Porém, no auge do desespero, 

pediu a Deus que lhe mandasse a morte imediatamente, para não perder a salvação.  

Nos dizeres de Faro (2007), 

 

No remanso de seu corpo, o monge, chamado Frei Luzeiro do Carmo, viu as 

portas e portais do fogo eterno e saltou da cama e, de joelhos, pediu a Deus a 

morte. E que ela viesse com foice afiada e não errasse o golpe. [...] Ele orava 

alto como um cego perdido, bradava em latim os louvores e clamores em 

lágrimas a lhe brotarem nas faces e, num gesto endoidecido de desespero, 

tentava escapulir dos tentáculos de Rosalinda (FARO, 2007, p. 65-66). 

 

Ao tratar do erotismo, Bataille (1987) diz que a morte é uma forma de continuidade do 

ser, especificamente em se versando sobre o erotismo sagrado. O autor explica que, sem 

adentrar na esfera religiosa, o erotismo é uma busca por completude e continuidade do ser 

humano. 

 

A busca de uma continuidade do ser perseguida sistematicamente para além 

do mundo imediato aponta para uma abordagem essencialmente religiosa; 

sob sua forma familiar no Ocidente, o erotismo sagrado confunde-se com a 
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busca, exatamente com o amor de Deus, mas o Oriente dá continuidade a 

uma busca semelhante, sem necessariamente colocar em jogo a 

representação de um Deus (BATAILLE, 1987, p. 15). 

 

Bataille (1987) classifica o erotismo em três categorias, a saber: o dos corpos, dos 

corações e o sagrado, sendo que em todas as classes está presente o desejo de continuidade do 

ser. Para ele, no erotismo dos corpos, a mulher exerce uma função passiva e o homem uma 

função ativa. Entretanto, no conto ―A Peste‖, houve uma inversão dessa teoria, tendo em vista 

que a mulher passou a exercer a função principal. 

Ainda de acordo com Bataille (1987), a paixão é um sentimento violento no erotismo 

dos corpos e, por isso, vem acompanhada de sentimentos como confusão, desordem, angústia 

e sofrimento. Desse modo, às vezes, a morte é vista como possibilidade de continuidade do 

ser amado. 

 

Se o amante não pode possuir o ser amado, algumas vezes pensa em matá-lo: 

muitas vezes ele preferiria matar a perdê-lo. Ele deseja em outros casos sua 

própria morte. O que está em jogo nessa fúria é o sentimento de 

continuidade possível percebida no ser amado (BATAILLE, 1987, p. 19).  

 

Contudo, para Rosalinda, a morte de Frei Luzeiro transformou-se em um interdito 

impossível de ser transgredido, fato que a enlouqueceu.  Para aquele, a morte transformou-se 

em um escape, a única forma de não cair na tentação de levar o erotismo ao seu fim: a união 

dos corpos na sexualidade. 

 

Rosalinda passou a andar trôpega e cambaleante, enlouquecida de pranto, 

sempre sobressaltada. Às vezes até arrancava punhados de cabelos da longa 

e entrelaçada castanha cabeleira. Seus gritos atravessavam os ventos e as 

nuvens. Muitas vezes ouvia-se, no meio das madrugadas, Rosalinda 

xingando e, logo depois, passava a pedir perdão (FARO, 2007, p. 66).  

 

Araújo (2002) afirma que, historicamente, a Igreja sempre exerceu forte influência 

sobre a sexualidade feminina. Predominava a ideia de esconder qualquer manifestação sexual 

da mulher, pois a libertação ameaçava o equilíbrio, tanto social quanto doméstico.  

Interessante comentar que a história das mulheres é cheia de progressos e retrocessos, 

pois, no período do feudalismo, elas possuíam maior liberdade que no período posterior, ou 

seja, na monarquia. De acordo com Paz (1994), esse fato pode ser explicado pelo fato de que, 

no feudalismo, os senhores feudais saiam para guerrear e deixavam o feudo sob o comando de 
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suas esposas, pessoas em quem poderiam confiar. Aqui se abre um parêntese para abordar a 

questão do adultério- como o casamento não era baseado no amor, e sim nos interesses de 

ordem econômica e política, não havia problemas com relação à traição, desde que ela fosse 

velada. 

As mulheres perderam sua condição de independência devido à ação conjunta da 

Igreja e da monarquia. Paz (1994) explica que, com o advento da monarquia, os homens não 

se ausentavam e, por consequência, as mulheres ficaram confinadas ao lar, sendo responsáveis 

apenas pela criação dos filhos e assuntos domésticos. Como a Igreja de Roma condenava o 

amor e o erotismo, a união carnal somente era admitida dentro do casamento, e tendo como 

finalidade a procriação.  

Desta forma, nos séculos XIX e XX, o corpo feminino era visto como algo que 

pervertia, que perturbava a ordem, que afrontava a moral e os bons costumes, e, por isso, 

sofria coerção social. De acordo com Cavalcanti, Lima e Schneider (2006),  

 

O corpo das mulheres surge como fronteira de onde se pode pensar a 

opressão de forma ampla, problematizando-o, no sentido de descobrir que 

lugar/espaço este corpo ocupa social e culturalmente (CAVALCANTI; 

LIMA; SCHNEIDER, 2006, p. 139). 

 

No conto ―A Peste‖, o corpo é apresentado como algo demoníaco, devendo ser 

castigado e exorcizado. 

 

Ele sentia o bafo do demônio sair da figura de Rosalinda, que aparecia 

envolta em sobrenatural bruma rosada, dançando como as ramagens à brisa 

da tarde, tudo isso sob o bruxuleante lume da lamparina de querosene que 

recendia odor de febre e alucinação. (FARO, 2007, p. 65) 

[...] Um jejum coletivo foi proclamado e, buscando auxílio de preces de 

outros povoados vizinhos, juntaram todos em orações continuadas, e o 

demônio foi vencido de vez (FARO, 2007, p. 69). 

 

Na esteira de Xavier (2007), a desvalorização do corpo em relação à mente é uma 

construção histórica, uma vez que esse pensamento foi estabelecido desde os filósofos da 

antiguidade, como Platão e Aristóteles, e fortalecido com o advento do cristianismo e em 

decorrência do dualismo de Descartes, sendo que este último influenciou significativamente o 

pensamento ocidental sobre o corpo, em especial, o feminino. 
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 De acordo com Grosz (2000 apud Xavier, 2007), o dualismo de Descartes é o 

responsável por classificações binárias do tipo mente/corpo e macho/fêmea, o que é 

condenado pelo movimento feminista por ser a mola propulsora do preconceito sofrido pelas 

mulheres. 

 

O pensamento misógino frequentemente encontrou uma auto-justificativa 

conveniente para a posição social secundária das mulheres ao contê-las no 

interior de corpos que são representados, até construídos, como frágeis, 

imperfeitos, desregrados, não confiáveis, sujeitos a várias intrusões que estão 

fora do controle consciente (GROSZ, 2000, apud Xavier, 2007, p. 19). 

 

 Para justificar o desejo não realizado de Rosalinda, a autora faz uso do elemento 

fantástico, como se o demônio habitasse o corpo da moça: ―Parecia mesmo um caso de 

possessão, pois a voz da moça tomou tonalidade rouca e grossa‖. (FARO, 2007, p. 67) Então, 

seu corpo passa a ser objeto de repressão e correção por toda a sociedade, em especial das 

próprias mulheres, para defender a moral, os bons costumes, o que era hipocrisia. 

 

Os homens que tiveram a desventura de ver essas cenas saíam dali gemendo 

de desejo, e as mulheres, enciumadas, mesmo com pena, lanhavam com 

correias o corpo da moça, entre esconjuras e clamores.[...] Desaparecida a 

beleza formosa demais, seu corpo amiudado estava lanhado, na sua 

esqualidez, dos sinais de couro curtido das chibatadas recebidas. Correadas 

dadas pelas zeladoras de sã vida moral e enciumadas donas religiosas, que 

perceberam seus maridos avoados ao extremo, desde que haviam visto 

Rosalinda em seus ataques cheirosos de sensualidade de todos os lados 

(FARO, 2007, p. 67-68). 

 

A sociedade em questão performatiza conceitos do que é apropriado para o 

comportamento de uma moça de boa família. Nas palavras de Taylor (2013, p. 27), 

―Obediência cívica, resistência, cidadania, gênero, etnicidade e identidade sexual, por 

exemplo, são ensaiados e performatizados diariamente na esfera pública‖. Assim, juízos como 

o de que o corpo deve ser vestido decentemente e não ter nenhuma manifestação da 

sexualidade no ambiente privado, e, muito menos no público, eram reforçados coletivamente. 

 Quando Rosalinda extravasou seu comportamento antes reprimido, foi rigorosamente 

corrigida para não transgredir esse interdito, pois despertou não somente nos homens, mas 

também nas mulheres, o desejo sexual.  

De acordo com Butler (2003), 
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‗o corpo‘ aparece como um meio passivo sobre o qual se inscrevem 

significados culturais, ou então como o instrumento pelo qual uma vontade 

de apropriação ou interpretação determina o significado cultural por si 

mesma. Em ambos os casos, o corpo é representado como um mero 

instrumento ou meio com o qual um conjunto de significados culturais é 

apenas extremamente relacionado (BUTLER, 2003, p. 27, grifos da autora). 

 

Sobre o corpo da mulher ser visto como objeto de exploração e em relação ao 

preconceito que a sociedade possui quanto ao corpo explorado, Faro (2007) escreve que: 

 

Essas mulheres maltratadas de todo jeito, excluídas do seio da sociedade e de 

certas seitas religiosas, essas impiedosas ―Filhas de Eva‖ não apresentavam 

nenhuma picada de coceira.‖ Assim, com essas palavras, registrou um jornal 

da capital, na época (FARO, 2007, p. 78). 

    [...] Por que logo as ―rameiras‖ não ficaram pesteadas? (FARO, 2007, p. 79). 

 

Voltando à personagem Rosalinda, depois que seu amado suicidou-se, ela extravasou 

todo o seu erotismo sozinha, uma vez que este é diferente do amor, que necessita de um 

parceiro para se realizar. Mas, logo em seguida, seu corpo retornou ao seu estado 

disciplinado, conforme os dizeres de Faro (2007, p. 69): ―Mesmo que em suas entranhas 

tivesse fervura, como reclamou às piedosas velhinhas, jamais demonstrou a ebulição inquieta. 

Rosalinda nunca teve então um comportamento tão sossegado‖.  

Isso aconteceu porque a personagem não conseguiu fazer-se ouvida dentro de sua 

comunidade, e não houve ninguém que a compreendesse. Pelo contrário, encontrou apenas 

pessoas que a reprimiram, e que a fizeram dobrar-se novamente diante das convenções 

estabelecidas socialmente. Luciana Borges (2013) explica como essa situação ocorre dentro 

da sociedade masculinizada. 

 

Assim, se o uso da linguagem permanece como fator de exclusividade do 

homem, a este pertenceria o logos racionalizador , enquanto que à mulher 

caberia resignar-se ao direcionamento falogocêntrico (neologismo que 

designa um domínio do logos centrado e não raramente confundido com o 

phallus) empreendido pela sociedade masculinamente estruturada 

(BORGES, 2013, p. 60, grifos da autora). 

 

Gayatri Spivak (2010), em seu livro Pode o subalterno falar?, trata do problema das 

pessoas que não possuem voz, que não conseguem fazerem-se ouvir. Conforme a autora, o 

termo subalterno ―descreve as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos 
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específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de 

se tornarem membros plenos no estrato social dominante‖. (SPIVAK, 2010, p. 12).  

Pode-se dizer que o corpo, antes disciplinado e, depois, liberto pelo erotismo, acabou 

transformando-se em subalterno. Quando era apenas disciplinado, não conhecia a liberdade e 

aceitava a dominação imposta como algo natural, própria do gênero feminino. Porém, ao 

experimentar a liberdade, compreendeu que a sexualidade e o erotismo são próprios da raça 

humana e, consequentemente, das mulheres.  

Contudo, após tantas repressões e sem nenhum apoio para seguir seu caminho, 

Rosalinda teve que retroceder e se curvar diante do patriarcado, com a diferença de agora ter 

consciência de sua submissão: ―Depois de quase um ano, Rosalinda voltou ao normal, como 

fora antes de tanto alvoroço no cerne do corpo e alma‖. (FARO, 2007, p. 69) 
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A DICÇÃO HISTÓRICO-BIOGRÁFICA DAS NARRATIVAS  

DE SILVIANO SANTIAGO 

 

Paulo Alberto da Silva SALES 

Instituto Federal Goiano – Câmpus Ceres 
 

Resumo: Silviano Santiago tem produzido inúmeras obras ficcionais cujo teor híbrido tem 

colocado em xeque os limites entre os gêneros literários e não literários, principalmente a 

presença desarticuladora da biografia na ficção, além de dialogar com a historiografia. Suas 

narrativas são experimentos que apresentam um devir, ou seja, uma construção em aberto que 

exige do leitor conhecimentos extraliterários. Pensando nessas questões, apresentaremos uma 

breve apresentação desses problemas neste artigo que foi fruto de uma comunicação oral 

apresentada no IV SINALEL no qual apresentamos alguns aspectos intrigantes dos romances 

Em liberdade (1981), Viagem ao México (1995) e O falso mentiroso (2004). Essas obras 

apresentam hibridismo de gêneros e assuntos, ao passo que a noção de biografia e 

autobiografia passam por novas reformulações no heterocosmo fictício. 

PALAVRAS-CHAVE: Silviano Santiago; História; Biografia 

 

Ativo/reativo 

No que ele escreve, há dois textos. O texto I é reativo, movido por 

indignações, medos, desaforos interiores, pequenas paranoias, 

defesas, cenas. O texto II é ativo, movido pelo prazer. Mas ao 

escrever-se, ao corrigir-se, ao submeter-se à ficção do Estilo, o texto I 

se torna ele próprio ativo; perde então a pele reativa, que só subsiste 

por placas (em minúsculos parênteses). (BARTHES, 2003, p. 55) 

 

O advento da escritura é o advento do jogo; o jogo entrega-se hoje a 

si mesmo, apagando o limite a partir do qual se acreditou poder 

regular a circulação dos signos, arrastando consigo todos os 

significados tranquilizantes, reduzindo todas as praças-fortes, todos 

os abrigos do fora-de-jogo que vigiavam o campo da linguagem. Isto 

equivale, com todo o vigor, a destruir o conceito de ‗signo‘ e toda a 

sua lógica (DERRIDA, 2008, p. 8). 

  

Silviano Santiago é um dos ficcionalistas mais instigantes dos últimos trinta anos do 

século XX e do início do século XXI devido ao caráter hermético de suas narrativas que 

mesclam, no engenho ficcional, tanto aspectos revistos da historiografia quanto aspectos 

biográficos de personalidades histórico-literárias e políticas. Nesse emaranhado, os aspectos 

da historiografia são reexaminados pelo artifício metaficcional e meta-historiográfico 

presentes das ―biografias‖ ficcionais, por ele, criadas.  

Santiago, assim como grande parte dos romancistas contemporâneos, apresenta grande 

simpatia por uma escrita de tom memorialístico, fato este que o fez rever alguns princípios 
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desses gêneros intimistas. A carta, o diário, a autobiografia e principalmente a biografia são os 

gêneros confessionais mais presentes e ressignificados por Santiago. Em romances como 

Viagem ao México, publicado em 1995, O falso mentiroso, de 2004 e, sobretudo, na narrativa 

Em liberdade, lançada em 1981, há uma construção híbrida de traços forjados de uma 

―biografia às avessas‖ entrelaçadas por fatos históricos revisitados e questionados pelo teor 

metafictício dessas diegeses.  

Nesses três romances, Santiago promove uma nova forma de voltar à tradição literária 

por meio de um viés desconstrucionista que visa a problematização ontológica do própria 

natureza teórica dos gêneros memorialísticos, da historiografia revisitada e da escrita ficcional 

como um todo. Como aprendemos com Roland Barthes, em seus vários estudos, os textos são 

plurais e possuem várias redes e entradas. Nas narrativas Em liberdade, Viagem ao México e 

O falso mentiroso constatamos alguns problemas que tem despertado a atenção da crítica. São 

eles a recusa ao realismo formal; a crítica à historiografia tradicional: o aniquilamento das 

convenções e das estruturas rígidas dos enredos tradicionais do século XVIII e XIX; a questão 

da autorreferencialidade e da autoconsciência da ficção, tornando-a metaficcional, associada à 

revisão crítica da história, traço que configura o romance, também, como uma metaficção 

historiográfica; a problematização do gênero confessional biografia; a forte presença de 

aspectos das teorias pós-estruturalistas, principalmente aqueles teorizados por Jean 

Baudrillard, Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Derrida, tais como as noções de 

desconstrução, desterritorizalização, phármakon, descentramento, estruturas em séries, 

paradoxos, jogos, dessedimentação do signo linguístico e pela diferença e repetição. 

O procedimento do eterno retorno e da negação da metafísica ao tratar do ser como um 

evento é uma tônica presente nesses enrendos de Santiago e de grande parte das narrativas 

brasileiras contemporâneas de fins do século XX e do início do século XXI. O crítico 

contemporâneo Karl Erik Schollhammer (2009), ao fazer um mapeamento da produção 

ficcional dos últimos trinta anos do século XX, destaca que há uma produção em larga escala 

de narrativas que não ―representam‖ a atualidade, a não ser como uma forma de inadequação. 

É notório nesses romances  

 

uma estranheza histórica que a faz perceber as zonas marginais e obscuras 

do presente, que se afastam de sua lógica. Ser contemporâneo, segundo esse 

raciocínio, é ser capaz de se orientar no escuro e, a partir daí, ter coragem de 
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reconhecer e de comprometer com um presente com o qual não é possível 

coincidir. [...] O escritor contemporâneo parece estar motivado por uma 

grande urgência em se relacionar com a realidade histórica, quando 

consciente, entretanto, da impossibilidade de captá-la na sua especificidade 

atual, em que seu presente. [...] O essencial é observar que essa escrita se 

guia por uma ambição de eficiência e pelo desejo de chegar a alcançar uma 

determinada realidade, em vez de se propor como uma mera pressa ou 

alvoroço temporal. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 10 – 11, grifos nossos). 

O passado, segundo Schollhammer, apenas se presentifica na prosa brasileira atual 

enquanto um ―passado perdido‖ ao oferecer grandes fontes de testemunhos, matérias-primas e 

arquivos que servirão como tecidos para uma tentativa de reconstituição e de reconhecimento 

desse passado pela ficção. Autores, obras, estilos e fatos do passado histórico e literário são 

revisitados e problematizados.  

Em O falso mentiroso, cujo tom memorialístico já está destacado no título do 

romance, Silviano apresenta a personagem Samuel moldada sob os princípios do pícaro 

espanhol – a saber Lazarilho de Tormes – que promove uma nova proposta de fazer uma 

autobiografia. Herdeiro da forma desalinhada de Tristran Shandy, Samuel apresenta-se na 

narrativa como um sexagenário, artista plástico, morador do Rio de Janeiro ao lado de sua 

esposa surda-muda Esmeralda e possui dois filhos. Mas, são recorrentes as informações 

apresentadas na narrativa de que os supostos fatos podem ou não ser de Samuel. Seriam elas 

informações do próprio Silviano Santiago?  

Ao jogar e articular ironicamente com a própria identidade da obra autobiográfica – 

uma vez que são entendidas na obra como ―falsas memórias‖,  essa voz narrativa identificada 

como Samuel abala as fronteiras rígidas que existiam anteriormente entre história, biografia, 

ficção ao propor um emaranhado de informações. O leitor seria ludibriado duas vezes, uma 

vez que o narrador mente ao dizer que mente e a ficção é uma invenção. Seria, então, essa voz 

diegética uma espécie de heterônimo de Santiago inspirado nos heterônimos de Pessoa? Sim 

ou não. ―Posso estar mentindo. Posso estar falando a verdade‖, diz-nos Samuel. 

 Nesse hibridismo entre romance/biografia/história há, também, uma interação entre 

alta e baixa literatura propiciada pelo novo diálogo entre o fictício, a cultura de massa, a 

cultura popular. Por essa razão, constatamos uma dicção reveladora de fatos banais, 

corriqueiros e que, certamente, não seriam tratados em uma biografia tradicional. Nos relatos 

de Samuel e do narrador de Viagem ao México, percebemos algumas descrições zombeteiras e 

jocosas em relação às formas de retratar os percalços dessas personagens.  



 

 
 

 991 

 Antonin Artaud, poeta e escritor, é focalizado de forma onisciente pela voz 

heterodiegética criada por Santiago, embora Antonin se manisfesta quase sempre devido ao 

caráter hibrido da escrita. Nesse romance, o hidrismo entre ficção, biografia e ensaio é, das 

três narrativas que aqui nos ocupamos, é o mais complexo de ser entendido. Além dessas 

misturas, os capítulos são intitulados em forma de datas específicas e em meses – traço esse 

característico do diário – e, também, a permuta da noção de capítulos por cantos que vão de I 

a XIII. 

 O problema da morte do autor biográfico tradicional real e o retorno de um autor 

constituído discursivamente também é uma constante nesses romances de Santiago. Diana 

Klinger (2013), em Escritas de si, escritas do outro, entende esse retorno do autor na ficção 

brasileira a partir do que ela entende como uma ―virada‖ etnográfica. Para esta crítica, um 

traço característico da produção romanesca da contemporaneidade está na presença da 

autobiografia e da biografia real do autor empírico em textos que, por outro lado, são 

literários. Tal mistura propõe um exame de forma descentrada
165

 dos discursos situados na 

interface entre o real e o heterocosmo da narrativa fictícia. Mas, nessa reelaboração crítica, o 

romanesco se apropria da biografia não para torná-la um discurso obsoleto porque ―o texto 

‗falha‘ em pôr uma ordem na vivência caótica e fragmentária da identidade‖. (KLINGER, 

2013, p. 17) 

 Obviamente, essas estratégias problematizadoras do romance contemporâneo não são 

tipicamente latino-americanas. Concordamos com Klinger que Barthes é uma das vozes mais 

importantes dessas questões híbridas e de revigorantes do romance. Ficcionistas como 

Maranhão foram influenciados, diretamente, pelo nouveau roman français que Leyla Perrone-

Moisés (1966) chamou de ―romance do campo do possível‖. O universo significativo 

tradicional, fechado e mimético é negado e passa a dar espaço para ―um universo onde as 

coisas e os acontecimentos têm uma pureza inicial, onde eles existem antes de significar‖. 

(MOISÉS, 1966, p. 18). Ou melhor, o romance é uma re-apresentação, para usar a 

terminologia barthesiana, uma vez que ele é um presente perpétuo. O texto abonda a crítica 

tradicional porque ele, em si mesmo, é uma crítica-ficção-teórica: trata-se, em outras palavras 

                                                           
165

Traduzido do vocábulo francês décentrement, o descentramento trata, segundo Glossário de Derrida, de 

Silviano Santiago (1976, p. 16), de uma leitura intertextual, vinculada ao jogo, a mescla, ao suplemento e se 

opõe aos conceitos clássicos de estrutura centrada na origem e presença. O significado e as formas tornam-se 

híbridas, fluidas e movediças, passando a existir enquanto construção substitutiva. 
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do texto escriptível (BARTHES, 1970; 2010; 2011). Barthes adota essas terminologias para 

distinguir estas ―críticas-escrituras‖ que, em nossa tese, já no nosso título, chamamos de 

―ficção-crítica‖, dos textos representativos, chamados de legíveis
166

, já que nos textos 

escriptíveis, os eventos e os acontecimentos em séries não estão presos a uma ―realidade‖ 

específica e/ou a um tempo histórico engessado.  

Encontramos, sobretudo, na narrativa Em liberdade, a mescla, no enredo ficcional, de 

fatos históricos, fatos biográficos de Graciliano Ramos, personagens históricos da esfera 

política e intelectual brasileira. E todos esses fatos e aspectos são postos em xeque pela 

paródia e pela ironia com suas arestas avaliadoras, segundo as constatações de Hutcheon 

(2000), por tratarmos, sobretudo, nesse romance, de estratégias discursivas que promovem 

relações plurais e dinâmicas entre o texto e o contexto. 

Destacamos, também, as semelhanças do retorno do autor proposto por Klinger com a 

noção de autoficção discutida por Luciene Azevedo (2013). Para esta crítica, o que ela 

entende por autoficção, baseado nos estudos de Serge Doubrovsky
167

, são textos que se 

inscrevem na fenda aberta pela constatação que qualquer narração de si, seja ela reminiscente 

ou não, é fingida: 

 

a autoficção é entendida, então, como um apagamento do eu biográfico, 

capaz de constituir-se apenas nos deslizamentos de seu próprio esforço por 

contar-se como um eu, através da experiência de produzir-se textualmente. 

Eu descentralizado, eu em falta que preenche os vazios do semioculto com 

as sinceridades forjadas que escreve. (AZEVEDO, 2013, p. 149) 

 

 Várias narrativas anteriores à Em liberdade já trabalhavam com questões semelhantes 

à autoficção. Laurece Sterne, com o seu ―ilustre‖ cavaleiro Tristran Shandy, cuja alcunha 

intitula a romance, é, talvez, o melhor exemplo de uma tentativa ―às avessas‖ de contar uma 

                                                           
166

Tanto em Critique et vérité, Essais critiques e mais adiante em S/Z e Plasir du texte, Barthes já atenuava para 

as questões distintivas entre os textes légibles e textes escriptibles: aqueles primeiros só permitem uma 

representação, e o leitor é um receptor passivo dos conteúdos que, geralmente, são de caráter mimético e realista; 

estes, são aqueles textos que permitem a re-apresentação, cujo o objeto é a sua própria construção e se prestam à 

crítica num eterno presente, ou seja, ele é a escritura: ―[...] o texto escriptível é nós escrevendo, antes que o jogo 

infinito do mundo (o mundo como um jogo) seja atravessado, cortado, detido, plastificado por algum sujeito 

singular (ideologia, gênero, crítica) que feche a pluralidade das entradas, a abertura das redes, o infinito das 

linguagens. O escriptível é o romanesco sem o romance, a poesia sem o poema, o ensaio sem a dissertação, a 

escritura sem o estilo, a produção sem o produto, a estruturação sem a estrutura‖. (PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 

43) 
167

Segundo Azevedo, o teórico francês Serge Doubrovsky fez um estudo revisionista e crítico à noção de 

autobiografia proposto por Philippe Lejeune, em seu livro O pacto autobiográfico que discutiremos mais a 

frente. 
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biografia e acabar por fazer, dessa forma, uma autoficção para usar o termo de Azevedo. E 

não só ela, mas tantos outros romances se encaixariam nessa definição, como por exemplo, o 

próprio Dom Quixote e Jacques, o fatalista. Lembremos, sobretudo, também, das Memórias 

póstumas na qual a vida é ―explicada‖ a partir do óbito em um tom niilista e irônico.  

  Um traço importante na definição de autoficção, a nosso ver, concentra na ideia de 

―apagamento do eu biográfico‖ para a construção de um eu textual, tal como destacamos na 

citação anterior. Este aspecto é salutar para entender o processo ficcional de Santiago, haja 

vista que linha divisória entre a vida e a ficção é muito tênue, se é que ela existe segundo 

alguns pensamentos radicais. A própria noção de fronteira, na contemporaneidade, é muito 

rediscutida, também por Santiago, tanto na sua produção ensaísta quanto em seus contos, 

principalmente em Histórias mal contadas. 

 O problema da autobiografia como um arquivo às novas escritas da história e da ficção 

passaria por algumas críticas severas. As colocações incisivas de Lejeune em acentuar o traço 

identitário em detrimento das outras formas de representação memorialística que absorvem a 

autobiografia seriam revistas e redefinidas. As novas revisões de Lejeune (2008, p. 56) 

ampliam a definição de autobiografia como uma escritura ―fluida‖, no qual a ideia de jogo 

está fatalmente ligada à identidade do sujeito. Lejeune ressalta a presença do leitor no jogo da 

escritura fluida da autobiografia que passa a ter um caráter mais ―prosaico‖ no que se refere 

ao contrato. A questão da identidade passa a ser ―uma escolha‖, uma ―focalização‖, ―um 

ponto de vista‖.  

Associemos estas definições últimas para tentarmos constituir uma definição mais 

coesa do gênero autobiografia: ela é uma escritura na qual a presença do jogo articula o leitor 

mediante as informações da pessoa de quem se narra. A identidade não é fixa, haja vista que 

ela é um dos aspectos mais problematizados na contemporaneidade, tanto nas escrituras da 

nova historiografia quanto na ficção. Retornemos às reflexões de a Lógica do sentido: ―O 

valor lógico da significação ou demonstração assim compreendida não é mais a verdade, 

como mostra o modo hipotético das implicações, mas a condição de verdade, o conjunto das 

condições sob as quais uma proposição ‗seria‘ verdadeira‖. (DELEUZE, 2011, p. 15)  

A autobiografia, acrescentamos, deve ser encarada como uma escritura de si na qual o 

eu se aventura registar, inepterruvelmente, as impressões de momentos de sua vida. É um 

percurso no qual ler é reviver. A presença desarticuladora do leitor cria novas estratégias de 
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leitura. Para Ricardo Piglia (2006, p. 36 – 37), em O último leitor, o que está em jogo nesta e 

em outras escrituras de si é a interioridade que é desnudada pelo leitor. O ato da leitura cria 

outros universos de sentidos pelos leitores, mesmo que haja a tentativa de criar um ―pacto‖ 

autobiográfico. Os sentidos na escritura são criados pelas singularidades e pela interpretação. 

O sujeito estaria, de acordo com Piglia, deixando de lado um aspecto do mundo. A ideia de 

referencialidade. E a leitura das escrituras de si corroboram com essa passagem. Elas criam 

algo mágico, ―fabulador‖, como se convocasse um mundo ou anulasse. Essas e outras 

questões também se encontram em outras escrituras de si, tais como na biografia, gênero que 

apontaremos algumas especificidades.  

 Já na biografia, na sua concepção tradicional, expunha a trajetória retilínea da vida de 

um sujeito. As novas abordagens da biografia trazem o problema de compreender a história de 

vida. Não há mais a busca de uma vida dotada de sentido tal como previa a perspectiva 

cartesiana. A tônica agora é pensar, arranjar a escritura, pensar as incoerências desta vida que 

se conta. Uma vida, segundo Bourdieu (1996), é uma história biográfica: é uma vida como 

projeto. A sucessão cronológica de eventos desde uma origem, com causas e consequências, 

ou seja, uma racionalização de uma história de vida seria revista e problematizada. Essa 

revisão seria mediada a partir das novas formas de expressão literária que surgiram com as 

novas experimentações do discurso romanesco. Bourdieu cita a contribuição do novo 

romancista francês Allain Robbe-Grillet nos estudos do gênero biográfico, ao declarar, na 

descoberta do nouveau roman, a prática da descontinuidade, a presença de elementos 

justapostos sem razão e que estão fora do propósito do enredo ficcional, além da articulação 

de elementos aleatórios. Por tais associações com as mudanças no gênero romanesco que 

prima em narrar uma história em uma trajetória desordenada, pensando em a Viagem à roda 

do meu quarto e na Vida e opiniões do Tristram Shandy, Cavaleiro, passemos, agora, a 

encarar a biografia como uma grande rapsódia. Tais romances nos ensinaram que não há a 

possibilidade de compor uma trajetória de eventos sucessivos, coesos e retilíneos. 

 Todos esses problemas estão presentes no romance Em liberdade. Nesse romance, 

podemos encontrar a busca da continuidade do livro de memórias do escritor modernista da 

geração de 30, Graciliano Ramos (1892-1983) das Memórias do Cárcere, após sua morte em 

1953, no qual o autor escreve sobre os dez meses e dez dias em que ficou preso (3 de março 

de 1936 a 13 de janeiro de 1937) por arbítrio do Estado Novo getulista. Quando morreu o 



 

 
 

 995 

escritor alagoano, faltava apenas a escrita de um último capítulo dessas ―memórias‖, tal como 

afirmara seu filho Ricardo Ramos em nota explicativa ao final do segundo volume das 

Memórias do Cárcere. 

A escritura questiona a historiografia oficial ao colocar o personagem Graciliano 

Ramos percorrendo arquivos históricos para investigar a versão oficial sobre o suicídio do 

poeta Cláudio Manoel da Costa – com quem tivera um sonho descrito no decorrer do discurso 

fictício – na prisão. O Graciliano de Santiago, ao ler os textos históricos, desvela os 

mecanismos fraudulentos utilizados pela história oficial. O texto de ficção passa a aquele 

poeta do período da inconfidência mineira como ―o homem inteligente e político astucioso 

que sempre foi‖ (SANTIAGO, 1994, p. 205). O texto histórico, por seu turno, torna-se, 

segundo Miranda (1992, p. 143), objeto de apropriação por parte de Em liberdade, revelando-

se uma ficção no sentido pejorativo do termo, enquanto a ficção de Santiago propicia o aflorar 

da outra história, apagada dos arquivos e da memória e resgatada do esquecimento e das 

manipulações pelo ficcionista-historiador. 

Percebemos forte presença de aspectos metaficcionais e da metaficção historiográfica 

propriamente dita no enredo de Santiago. O discurso plurilinguístico e autorreflexivo se dá em 

vários momentos nos quais Graciliano está a meditar sobre a qualidade de sua escrita no 

―diário‖: 

 

Pela primeira vez quero ser original, contra minha vontade e as minhas 

crenças. Não sinto o meu corpo. Não quero sentir meu corpo agora, porque é 

pura fonte de sofrimento. [...] De tudo que anotei hoje, neste bloco, é a única 

frase que não é apenas compreensível por mim. Se saísse a letra de imprensa 

amanhã, tenho a certeza de que todos a compreenderiam, conseguindo assim 

a proeza de ter as pessoas mais diversas reunidas em torno dela. A 

unanimidade desejada pelo escritor. A frase saiu como as outras, mas é 

diferente. Não traz a minha marca registrada. É minha sim, tenho de admiti-

la. Foi produto natural dessa reflexão que estou tentando manter aqui no 

quarto enquanto me deixam descansar. Confesso que aquela frase foi escrita 

depois que reli o que tinha escrito de um jato. Sei que vou reescrever estas 

páginas mais algumas vezes antes da datilografia (apenas para aprimorar o 

estilo) e pode ser que, depois de riscar e emendar, as frases estejam mais 

equilibradas, à altura daquela outra. Prometo, no entanto, não tocar nela. 

Deixá-la como está. Fica aí como um monumento à minha incapacidade de 

construir alguma coisa que seja distante de mim, que não seja referenciável a 

mim ou a personagem semelhante a mim. É o sapato que terminei de 

pespontar. Não é o pesponto em sim. (SANTIAGO, 1994, p. 25-26).  
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Conhecido pela sua clareza, concisão, pela ―frase certa‖, pelos períodos muito bem 

articulados e pela redação exemplar e inconfundível, o Graciliano, em vários outros 

momentos do diário, também reflete sobre questões relacionadas à literatura e ao ato de 

escrever em si mesmo. Ao ler o romance, por exemplo, somos guiados pelas leituras críticas 

que Graciliano realiza, por exemplo, a respeito das narrativas de seu amigo José Lins do ou de 

sua própria obra. O diário ficcional – por apresentar as datas, primeiramente, e por sempre ser 

relido e reescrito como o próprio Graciliano disse no excerto anterior – constrói um amálgama 

fictício-biográfico-histórico-crítico no qual os leitores tradicionais perdem suas certezas ao 

verem os gêneros se mesclando sem, entretanto, desaparecem. 

Como nos lembra Sinder (2000), nesse livro tudo é verídico e tudo é ficção e, portanto, 

as relações entre literatura, história e biografia são objetos de constante questionamento. 

Tanto no plano geral quanto no mais específico, o romance coloca em questão a discussão 

sobre a identidade e fragmentação, nas suas dimensões da identidade coletiva de um país, o 

Brasil: 

 

Por muitos motivos um acontecimento tão importante não pode ser 

incorporado ao dia-a-dia do brasileiro. O nacionalismo de Getúlio é de 

fachada; por detrás dos bastidores anda cortejando tanto a Alemanha e a 

Itália, quanto os Estados Unidos. Sofre pressões de grupos que querem 

modernizar a sociedade, mas à custa do dinheiro estrangeiro. O capitalista 

brasileiro ainda não aprendeu a empatar seu dinheiro. Guarda-o em bancos 

estrangeiros, como se fosse um mísero capiau que esconde as suas 

economias debaixo do colchão. Enquanto isso, exige o capital estrangeiro 

para poder modernizar sua fábrica ou montar nova indústria. Em outras 

palavras: prefere ele entregar a economia do país a mãos estrangeiras a 

verdadeiramente bancar seu próprio capital na nova empreitada. Vive de 

lucros da empresa e dos juros do dinheiro depositado. Industrial e agiota – só 

mesmo no Brasil. Não se estranha que o brasileiro comum viva de mãos 

estendidas. (SANTIAGO, 1994, p. 82).  

 

A autorreflexividade unida à revisão crítica do fato histórico coloca, no mesmo nível, 

ficção e história e ―o mundo social se desmaterializa, passa a ser signo, simulacro, hiper-

realidade‖ (ROUANET, 1987, p. 233). Partindo de uma perspectiva contrária à do universo 

lukacsiano das relações sociais reificadas, percebemos que, nesse romance, as coisas se 

repersonalizam, tornam-se cordiais, integram-se ao nosso dia-a-dia:  
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De uma só coisa tenho certeza: não sou romancista novato e se, por acaso, 

comecei este diário é porque nele vi um potencial dramático de interesse 

para qualquer leitor. Apesar de sabermos em que país estamos e sob que 

regime vivemos, não é todo dia que um escritor é preso, como não é todo dia 

que se pode ter a narrativa dos seus primeiros dias de liberdade. 

(SANTIAGO, 1994, p. 135). 

 

A construção da escritura-ensaio-diário dá-se em forma de um simulacro. A narrativa, 

por essa razão, apresenta uma interrelação da língua, memória e história já encontradas, 

primeiramente, nas Memórias do Cárcere. Em liberdade questiona a relação entre história e 

ficção, a fala e a língua, entre o pensamento e a realidade, tendo em vista que ―o literário e o 

historiográfico [na escritura meta-historiográfica] são sempre reunidos – e normalmente com 

resultados desestabilizadores, para não dizer desconcertantes‖. (HUTCHEON, 1991, 136). 

 Na reconstituição crítica do passado feita por Santiago revela um trabalho intencional 

de desconstituição da figura original, mítica e fabulosa do autor, visto que o romance 

questiona a figura do escritor através de um desejo parricida da morte do autor (BARTHES, 

2004b) como dono da palavra do texto. Recorrendo a Sergio Rouanet (1987, p. 243), ―para 

Derrida, é preciso desconstruir o mito fonocêntrico, mostrando que não é a voz que é 

primária, mas sim, a écriture, que é esta que está na origem de toda linguagem. [...] A palavra-

chave é diferença‖. 

Assim, Santiago usa o espaço da liberdade – como já sugere o próprio título do 

romance – para sair da prisão da forma tradicional e linear e que ocorre a partir da inserção de 

várias outras formas, tais como a biografia, a crítica literária, a própria ficção e a 

autobiografia. (MIRANDA, 1992, p. 94). 

O caráter explícito da relação intertextual das Memórias do Cárcere com Em 

liberdade dá-se no nível do suplemento (DERRIDA, 2005); (SANTIAGO, 2002). Dessa 

forma, o romance de Santiago enquadra-se como um pastiche da obra do escritor da segunda 

geração modernista, a partir do momento em que faz apropriação do nome e da obra de 

Graciliano, o que não implica a repetição, mas sim, na sua inserção num jogo rememorativo 

da diferença em que Santiago sugere ao leitor que ambos os escritores estão sujeitos às 

características autoritárias e conservadoras de períodos distintos: 

 

Estão vendo que optei por uma narrativa de caráter alegórico. O livro é sobre 

o conformismo e a divergência, a prisão e a liberdade. São dois os 

personagens principais: um garoto com o olho preto e outro azul a quem 
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rasparam a cabeça, e uma princesa, nem menina, nem mulher, sedutora e 

mágica, ingênua e fatal, a quem dei o nome de Caralâmpia, numa alusão a 

uma casa de detenção. (SANTIAGO, 1994, p. 145). 

 

É a partir do caráter inconcluso das Memórias do Cárcere na eterna busca do eu que 

possibilitou Santiago fazer a transcontextualização do nome e do ―suposto‖ diário de 

Graciliano Ramos a fim de ressignificá-los. Tal feito é análogo ao que Maranhão fez ao findar 

o último memorial machadiano. Assim, o pastiche realizou, tanto na escritura de Santiago, 

quanto, veremos, de Maranhão, o que Foucault (1996, p. 25) reconhece como criar o dito pelo 

não-dito, acreditando na premissa de que há um segredo nas escrituras passadas que criam 

práticas discursivas inigualáveis. 
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DO INAUDITO À CARNE: ESTUDOS DA POESIA ERÓTICA BRASILEIRA 

 

Paulo Antônio VIEIRA JÚNIOR 

Universidade Estadual de Goiás 

 

Resumo: Na poesia de todas as épocas e de todos os povos as paixões do corpo e da alma 

sempre constituíram temáticas constantes. A poesia amorosa, vastamente praticada por poetas 

representativos de todas as nações, inscreveu-se no imaginário ocidental como o próprio 

modelo definidor do gênero lírico, uma vez que o senso comum reconhece na poesia lírica o 

espaço prioritário de reflexão dos temas passionais. Ocorre que muito do que é colocado sob a 

denominação de ―erótico‖ é feito com a intenção de inserir a obra dentro de um modelo 

autorizado, ―higienizado‖, sem ferir os padrões de moralidade das sociedades que consideram 

tais assuntos frívolos ou imorais. Em outros termos, a literatura erótica quase sempre é assim 

chamada para atender exigências morais, mas boa parte do que é denominado de erótico 

pertence ao âmbito do pornográfico ou do obsceno. O presente ensaio tem por objetivo 

apresentar o projeto de pesquisa (2015-2017), vinculado à Universidade Estadual de Goiás, 

que toma como corpus de análise a poesia erótica brasileira. Na pesquisa, desenvolvida pelo 

coordenador do projeto, alunos e alunas de Iniciação Científica e concluintes do curso de 

Letras, empreende-se leitura dos autores e das autoras que tomaram os reinos de Eros como 

tema central do seu fazer poético. Os principais escritores e as escritoras sob investigação na 

pesquisa são Laurindo Rabelo, João Cabral de Melo Neto, Olga Savary, Gilka Machado e 

Yêda Schmaltz. A proposta de perseguir poetas cujos pressupostos estéticos são destoantes 

decorre da preocupação de se mapear, no interior dos estudos, modos de atualização dos 

temas do erotismo na modernidade. Concomitante a isso, pretende-se repensar a atribuição do 

epíteto ―erótico‖ para obras de carnalidade ostensiva.  

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Erotismo; Obsceno. 

 

O amor comeu na estante todos os meus livros de 

poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações 

em verso. Comeu no dicionário as palavras que 

poderiam se juntar em versos. 

João Cabral de Melo Neto. 

 

      Para o Sandro Baida, perspicaz leitor do 

erotismo literário. 

 

Considerações iniciais 

 A morte e a paixão dos amantes são as mais violentas experiências que os indivíduos 

experimentam. O erotismo desempenha função preponderante na vida humana, por ser ele o 

responsável por motivar boa parte de nossas atitudes e por definir amplamente o caráter de 

nossas ações. Constitui a parte problemática na vida dos indivíduos, o que não se verifica em 

outras espécies, porque somente a humanidade reinventou sua sexualidade transformando-a 

em erótica. Para os animais, a cópula é uniforme e motivada, ao que tudo indica, somente pela 



 

 
 

 1002 

necessidade reprodutória e instintiva. Enquanto na vida humana, o erotismo se situa como um 

mais além da sexualidade, consequentemente da reprodução, pois a sexualidade deixou de ser 

uma atitude mecânica e pragmática para atender, sobretudo, a uma busca psicológica. Com 

isso, os sujeitos vislumbraram no erotismo formas diversas de se transformarem e de, ao 

mesmo tempo, transformar os modos de manifestação de sua sexualidade. 

 Em decorrência de sua representatividade na existência humana, os temas do erotismo 

não poderiam estar fora do registro da arte literária. Remonta a tempos imemoriais os 

registros artisticamente tratados que consideram a união e/ou separação dos amantes, a 

indizível experiência do sentimento amoroso, a intimidade física divisada no encontro entre os 

amantes e a representação da sexualidade em suas mais diversas formas.  

Octavio Paz (2001), em A dupla chama: amor e erotismo, chega a considerar que a 

literatura de todos os tempos gravitou entre os temas do erotismo e as disputas da humanidade 

pelo poder, percepção que corrobora a de Georges Bataille (1989) que considera ser as 

atitudes humanas resultantes da necessidade de atender às exigências do estômago e do sexo. 

Desse modo, na história da literatura muitos são os registros que se atêm aos domínios de 

Eros e que não se furtam a afirmar os direitos da carne. 

 Octavio Paz ressalta, ainda, que a lírica parece ter sido o espaço de predileção dos 

temas do erotismo, especialmente da paixão amorosa. O Ocidente, sobretudo, reconheceu no 

gênero lírico o meio mais profícuo de tematizar Eros. Isso pode ser facilmente confirmado ao 

se elencar os/as poetas mais representativos(as) da história literária ocidental e os temas que 

percorrem seus versos, o que levou o senso comum a assimilar, não raro, o verso lírico à 

paixão amorosa.  

 No âmbito daquilo que se convencionou chamar de literatura erótica encontra-se a 

poesia amorosa, a poesia erótica
168

 strictu sensu, a poesia fescenina e a poesia pornográfica 

e/ou obscena. Grandes são as dificuldades em se explicar as distinções entre tais divisões, e a 

razão disso é que os limites, muita vez, configuram deslimites. Muito do que é colocado sob a 

denominação de ―erótico‖ é feito com a intenção de inserir a obra dentro de um modelo 

autorizado, higienizado, sem ferir os padrões de moralidade das sociedades que consideram 

tais assuntos frívolos ou imorais. Em outros termos, a literatura erótica quase sempre é assim 
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 Pautada sobre as sugestões do ato amoroso, isto é, constituída sobre o jogo linguístico do velar e desvelar. 
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chamada para atender exigências morais, mas boa parte do que é denominado de erótico 

pertence ao âmbito do pornográfico ou do obsceno. 

 No cerne dessas discussões, uma curiosidade que se impõe é o modo como a literatura 

erótica, especialmente a poesia erótica, encontrou registros na modernidade. Essa foi uma das 

preocupações que ocupou nossas atenções durante a formação acadêmica, quando o objeto de 

pesquisa, a poesia erótica da escritora goiana Yêda Schmaltz, esteve em pauta. 

 Yêda Schmaltz (1941-2003) é uma figura representativa para a cultura do estado de 

Goiás, que como escritora, professora, esteta, artista plástica e movimentadora cultural 

desempenhou importantes funções para o desenvolvimento cultural do estado e do país. Ao 

lado de Afonso Félix de Sousa, Cora Coralina, Heleno Godoy e Gilberto Mendonça Teles, 

situa-se como uma das vozes líricas mais interessantes de Goiás, inobstante ser uma notória 

desconhecida, mesmo entre especialistas de Letras de sua região. Nossas pesquisas, no 

mestrado e no doutoramento, buscou refletir sobre o melhor da escrita yediana, o que revelou 

ser os poemas eróticos, sobretudo os contidos em A alquimia dos nós (1979), Baco e Anas 

brasileiras (1985), A ti, Áthis (1988) e Ecos: a joia de Pandora (1996), a parte de sua 

produção em verso que mais se destaca.  

 Na tese intitulada Uma escrita sustentada pela paixão: A poesia erótica de Yêda 

Schmaltz (2014), tomamos como corpus de análise as obras supramencionadas a fim de 

questionar o epíteto ―erótico‖ para obras tidas como tal, bem como, aferir a relação da poesia 

da autora com a tradição literária. A leitura da tradição em clave paródica configura um dos 

veios fortes da escrita yediana, o que ocupou boa parte de nossas atenções. Conforme os 

títulos das obras por si só indicam, a releitura criativa e crítica em seus livros se faz de modo 

mais evidente com a mitologia da cultura greco-romana, mas a poesia de Yêda Schmaltz se 

destaca, sobretudo, pela atualização de temas e tópicas da tradição ocidental e a reinvenção 

parodística, no sentido dado por Linda Hutcheon (1989), de textos de autores como Homero, 

os Cânticos bíblicos, Álvares de Azevedo, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Vinícius de 

Moraes, dentre outros, para a construção de sua voz lírica mais singular. 

 Nas investigações sobre o erotismo literário constituído na obra de Yêda Schmaltz, 

duas preocupações importantes não puderam ser fechadas devido às questões diversas que 

limitam um trabalho dessa natureza. O primeiro deles diz respeito à configuração do erotismo 

literário na época moderna, uma vez que é notório que o erótico expresso nos versos que 
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vieram a lume a partir dos primeiros modernos, os românticos, distinguem-se em grande 

medida das produções que lhes antecederam. A modernidade surge e se confunde com a idade 

crítica, a era da razão, esse é um fator que contribuiu para a produção erótica dos modernos 

assumir estruturas e funcionalidades outras, especialmente devido à desconstrução e 

reformulação de paradigmas cristalizados na obra dos poetas de outrora. A ironia constituiu o 

principal meio de reformulação dessas tópicas. Isso pode ser verificado na poesia de Yêda 

Schmaltz, a exemplo da atualização empreendida pela autora em Baco e Anas brasileiras da 

tópica do canibalismo amoroso, uma vez que comumente a mulher foi considerada, na 

tradição erudita e popular, como produtora do alimento a ser consumido pelos homens, ao 

mesmo tempo que se confundia com o produto da deglutição. A poeta goiana atualiza esse 

motivo literário ao tornar a voz lírica feminina (a Bacante moderna) participante ativa no 

banquete amoroso, ao comunicar seus anseios eróticos e se entregar livremente à fruição, ao 

consumo do outro e aos prazeres do corpo (comer, beber e amar). Tal faceta permite perceber 

que a poesia amorosa, erótica e/ou fescenina na modernidade surge com fins subversivos, 

porque através de construções que dão livre curso à imaginação aponta as imperfeições 

contidas nas ideologias que permeiam a organização social, sobretudo na organização 

capitalista de base patriarcal, que sobrepôs os pragmatismos e a materialidade acima dos 

sentidos e dos sentimentos. Assim, a literatura funciona como discurso contra-ideológico, o 

que foi percebido por Theodor Adorno (2003) quando apontou os artistas como aqueles que 

divisam além da ideologia, os responsáveis por apontar através da resistência simbólica a 

―má-consciência das coisas‖. 

 Outra questão que necessita de reflexão mais apurada é a relação da obra de Yêda 

Schmaltz com as poetas de sua época que tomaram o erotismo como meio de afirmação e 

emancipação da condição feminina. Escritoras a exemplo de Gilka Machado, Marly de 

Oliveira, Olga Savary, Hilda Hilst, Adélia Prado, Myriam Fraga, dentre outras, fizeram do 

erotismo o principal tema de suas produções em verso e tomaram a retórica pornográfica, por 

curiosidade intelectual e por provocação, para alcançar fruição erótica e emancipação 

identitária, algo que converge com a escrita yediana. Embora Yêda Schmaltz estivesse 

geograficamente isolada dos grandes centros de produção cultural do Brasil, sua obra se 

integra a uma série de tendências da literatura de autoria feminina dos anos 1970, como a 
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atualização dos temas de Eros, a busca de novos parâmetros na construção da escrita literária 

e a relação crítica e premeditada com a tradição livresca. 

 Mapear a retórica passional de artistas modernos implica em um estudo de extensão e 

objetivos mais amplos a fim de melhor perceber tendências e soluções poéticas no tratamento 

do tema. Nosso trabalho se deteve, até então, sobre uma autora, o que impediu, em certa 

medida, de considerar a expressão do erotismo moderno de modo mais amplo, tanto o 

produzido por homens como o produzido pelas mulheres.  A pesquisa, ora desenvolvida, 

surge com a intenção de empreender leitura crítica de autores e autoras brasileiros(as) que 

atualizaram, na modernidade, os temas do erotismo. Nesse sentido, o estudo tem se 

desenvolvido em duas frentes, dando encaminhamento às investigações sobre a poesia de 

Yêda Schmaltz e avançando paulatinamente no estudo de outros(as) poetas eróticos(as), ou 

pornógrafos, cuja produção se desenvolveu na modernidade, considerando como modernos os 

autores e as autoras surgidos a partir do romantismo brasileiro. Tais segmentos convergem 

para assinalar, portanto, configurações assumidas pelo erotismo praticado na modernidade 

literária e a relação dos/das artistas da modernidade com a tradição do passado, quando o 

novo culmina por surgir como uma espécie de ―reciclagem crítica‖ da obra precedente, sendo 

a releitura quase sempre um modo de subverter e escarnecer não da obra literária do passado, 

mas da contemporaneidade e suas ideologias e da moral filistina.  

Em tempo, a presente proposta persegue o reconhecimento crítico da poesia de Yêda 

Schmaltz. Como todo autor passa pelo processo de autoafirmação via comparação com seus 

pares, nesse momento nossa pesquisa tem investido nos trabalhos comparativos, partindo do 

princípio de que parte significativa da escrita yediana ombreia com as poetas brasileiras 

surgidas e aclamadas nos anos 1970. Algo que em parte foi percebido por Nelly Novaes 

Coelho (1993) quando incluiu Yêda Schmaltz entre as quinze poetas brasieliras mais 

representativas dos anos 70 e 80. 

Incursionar pela leitura crítica da poesia erótica brasileira desde os modernos até a 

contemporaneidade e a relação de tais textos com a tradição literária tem sido uma 

preocupação que acompanha nossos trabalhos acadêmicos. Surgiu daí o projeto de pesquisa 

vinculado à Universidade Estadual de Goiás, intitulado Do inaudito à carne: estudos de 

poesia erótica, ora em desenvolvimento, que empreende leitura crítica de poetas brasileiros 

que atualizaram, na modernidade, os temas do erotismo. Tal estudo tem se realizado em 
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algumas frentes, ao contemplar a obra de Laurindo Rabelo, João Cabral de Melo Neto, Gilka 

Machado, Yêda Schmaltz e Olga Savary, em subprojetos desenvolvidos pelo coordenador do 

projeto, por alunos de Iniciação Científica e graduandos concluintes do curso de Letras. Dois 

desses subprojetos merecem atenção nesta apresentação, por sintetizarem as reflexões 

fundamentais de nossas investigações. 

 

Rosas nos versos da rapaziada: a poesia obscena de Laurindo Rabelo 

 Entende-se, comumente, que o erotismo literário se manifesta através das sugestões do 

ato amoroso, sendo constituído através do jogo linguístico do velar e desvelar, em que o relato 

da íntima união dos amantes é representado sem, contudo, ferir a moral burguesa. O chamado 

―efeito obsceno‖ da poesia fescenina seria alcançado justamente na nomeação direta das 

partes do corpo e das posições sexuais, conforme lembrado por Eliane Robert de Moraes 

(2013, p. 91). Essa representação inscreveu-se no imaginário popular como um modo menos 

comum de tratar das paixões humanas no âmbito da poesia lírica. No entanto, o que se pode 

vislumbrar são exercícios desse modelo até mesmo nos mais insuspeitos poetas. A prática do 

verso obsceno foi considerada por diversos críticos, sob viés moralista, de ―voz dissonante‖, à 

revelia da condição de ―voz constante‖ nos autores e autoras que mais se destacaram no 

interior das culturas do Ocidente.  

 No contexto romântico europeu, como bem lembrou Vagner Camilo (1997, p. 123), o 

obsceno foi vastamente cultivado. Conforme seu estudo, Riso entre pares, vem provar, isso se 

repetiu nos poetas românticos brasileiros que se notabilizaram pelas produções na lírica 

amorosa e, paralelamente, registraram os anseios mais prementes da paixão carnal. Nesse 

âmbito, Camilo dedica especial atenção a Laurindo Rabelo (1826-1864), poeta representativo 

do nosso romantismo por sua valorização das formas e da cultura popular. 

 A obra de Laurindo Rabelo mais acessada pelo público leitor da atualidade está sob o 

título de Poesias completas, publicada pela Ediouro. No prefácio dessa edição explica 

Antenor Nascentes (s.d, p. 07) que ali estão incluídos todos os escritos do poeta, exceto as 

chamadas poesias ―eróticas‖, que deveriam jazer ―no inferno da Academia‖. A postura do 

prefaciador revela claro desapreço pela obscenidade lírica de Rabelo, partindo do pressuposto 

de que tal produção destoa do geral da obra do poeta. 
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 Nossa pesquisa tem revisto tal postura ao considerar que a poesia fescenina de 

Laurindo Rabelo não constitui um registro à parte, mas um elemento complementar à sua 

obra. 

 Alfredo Bosi (2006, p. 120) apresentou Laurindo Rabelo, em História concisa da 

literatura brasileira, como ―trovador semipopular‖ que investiu na simplicidade de sua trova, 

sendo ―as flores que lhe oferecem material copioso para enumerações e metáforas‖. Antonio 

Candido (2012) reconheceu em Rabelo uma voz sintomática no processo de Formação da 

literatura brasileira, e, assim como Bosi, Candido ressaltou a ―obsessão floral‖ como um veio 

forte no poeta romântico. Nesse aspecto, pode-se conferir, desde já, que ―a poesia de 

circunstância, a obscena e a confidencial; ou seja, respectivamente, a do homem enquadrado 

na convenção, a do boêmio, a da experiência pessoal sentida‖ (CANDIDO, 2012, p. 477), são 

amplamente atravessadas pela mesma metáfora: a das flores. 

 Dois poemas de Rabelo são sintomáticos disso, o primeiro integrante de sua obra 

autorizada: 

 
O fogo santo que dá vida à vida 

Chama-se amor; 

Botão de rosa que o pudor defende, 

Quando dois corpos este fogo ascende,  

Desabrocha em flor. 

[...] 

(RABELO, s.d., p. 63). 
 

 O segundo exemplo consta de sua produção marginal das Poesias livres, que nunca 

logrou publicação em livro por uma editora, sendo todas as divulgações realizadas de forma 

artesanal
169

: 

 

No cume da minha serra 

Eu plantei uma roseira, 

Quanto mais as rosas brotam 

Tanto mais o cume cheira. 

[...] 

(RABELO, 1946, p. 58, grifos do autor). 

 

                                                           
169

 A popularização dos versos obscenos de Laurindo Rabelo se deu recentemente através do trabalho 

empreendido por Glauco Mattoso, que pela internet divulgou a produção marginal do poema romântico. Tais 

textos se encontram transcritos e comentados no endereço: http://www.elsonfroes.com.br/laurindo.htm 
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 Se no primeiro poema a metáfora floral assume um discurso ―autorizado‖, na 

tematização da união amorosa, no segundo encontra-se um habilidoso exemplo de erotismo 

obsceno ao representar a anatomia feminina se oferecendo para a fruição do voyeur amante e 

do voyeur leitor. 

 Integra, ainda, o repertório das Poesias Livres (RABELO, 1946) versos que assumem 

dicção francamente pornográfica: 

 

Eu vi hoje uma pintura 

Feita por hábil artista, 

Que encanta e deleita a vista, 

E a pica torna-se dura; 

A deusa da formosura 

O cono apresenta nu; 

Vulcano come um caju, 

Largando a bigorna e o malho; 

Priapo mostra o caralho, 

As Graças mostram o cu. 

[...] 

(RABELO, 1946, p. 32-34). 

 

 Nos versos supracitados, o poeta investe na desconstrução em clave satírica do topus 

retórico da mitologia clássica, construindo um discurso que muito se aproxima dos Sonetos 

luxuriosos, do poeta renascentista Pietro Aretino (1981). Tais imagens são apresentadas em 

um discurso que representa uma das mais bem acabadas formas da ―retórica do orgasmo‖ 

praticada no romantismo brasileiro. Essa retórica, carregada de humor, reinventa a 

representação das deidades gregas ao ressaltar não o que elas têm de divino, mas os órgãos 

que as aproximam da humanidade. 

 Os versos supramencionados sugerem diálogo com a poesia obscena de Aretino, 

ainda, por desenvolverem descrição de uma imagem pictórica, conforme o faz o poeta 

italiano. A carnalidade exuberante nos versos chama atenção pela gratuidade na representação 

das imagens obscenas. Essa gratuidade reforça um aspecto fundamental da literatura obscena, 

libertina e pornográfica, ofender a moral vigente ao trazer à luz o que o organismo social 

procura manter oculto. No gesto de expor elementos que se mantêm ocultos no interior das 

civilizações modernas, ecoa um riso perverso e sarcástico questionando a própria 

padronização dos costumes. 
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Fruta que se saboreia, não alimenta: a poesia erótica de João Cabral de Melo Neto 

João Cabral de Melo Neto (1920-1999), é um poeta que jaz no coração do cânone da 

literatura brasileira, fundador de uma vigorosa tradição, da poesia anti-lírica e do intelecto, ao 

mesmo tempo herdeiro de uma longa tradição da poesia crítica. Características que por si 

estabelecem o inusitado da proposta de desenvolver análise da temática erótica em um poeta 

cujo nome se tornou sinônimo de equilíbrio e racionalidade. Acerca disso, lembra Marly de 

Oliveira (1994, p. 19): 

 

Vinicius [de Moraes] comentou alguma vez que na poesia de João Cabral 

não havia a problemática do amor, ao que ele teria respondido que usar uma 

atitude subjetiva, falando de algo pessoal, seria ir de encontro à objetividade 

de que defendia no poema, o que, no entanto, não o impediu de fazer poemas 

para a figura feminina objetivada. 

 

 As composições que representam a figura feminina, em sua maioria, constam no livro 

Quaderna, de 1960. Dentre os vinte poemas integrantes do livro, oito deles assumem temática 

erótica, tendo em mira o corpo feminino. A singularidade desses poemas, conforme o próprio 

poeta esclareceu no excerto supracitado, reside na representação do anseio pelo corpo 

feminino através de uma atitude objetiva e que ao mesmo tempo não se furta a atualizar 

tópicas centrais da literatura erótica universal. 

 Em sua leitura de Quaderna, Antonio Carlos Secchin (1985, p. 133), em João Cabral: 

a poesia do menos, considera que não há ―homogeneidade na captação da mulher‖ na poesia 

cabralina. Para o crítico, o padrão formal dos poemas é o único aspecto unificador, pois as 

concepções, perspectivas, categorias, representação e modos de perceber o corpo feminino 

seriam completamente díspares. 

 Nossa pesquisa, entretanto, parte do princípio de que à heterogeneidade subjaz uma 

homogeneidade que insere a poesia cabralina no seio da tradição do erotismo literário 

ocidental, ao passo que a objetividade caracterizadora da atitude do poeta conduz a um modo 

singular de atualização de uma tópica. 

 Uma das particularidades fundamentais da poesia de João Cabral é levar ao extremo a 

máxima de que a poesia é um modo específico de pensamento constituído através de imagens. 

Isso se manifesta na clareza das imagens na poesia cabralina, funcionando como estratégia 

para representar um universo conhecido através de categorias aparentemente desconhecidas, 



 

 
 

 1010 

ou seja, o corpo feminino, exaustivamente representado na época moderna, surge 

caracterizado através de uma ótica recriadora, incorrendo na superação do automatismo. Para 

os formalistas russos, essa é a função da arte, dar a sensação do objeto através do 

―procedimento da singularização dos objetos‖, atitude que torna o familiar estranho ao 

investir na dificuldade de seu reconhecimento para, assim, ―aumentar a dificuldade e a 

duração da percepção‖ (CHKLOVSKI, 1978, p. 45). 

 A singularização da imagem do corpo feminino na poesia de Cabral consiste, portanto, 

na percepção do objeto representado fora de seu contexto, através de um processo específico 

de mudança semântica. Nesse âmbito, tem-se a percepção particular do corpo da mulher como 

―gestos do fogo‖, ―densa floresta de gestos‖, imagem luminosa, recinto que convida à 

visitação, corpo líquido e, enfim, ―Fruta que se saboreia‖. Assim, nos poemas de Quaderna 

verifica-se um processo gradativo na expressão do desejo de posse amorosa, na qual a mulher 

aparece como elemento relacionado ao fogo, evidente atualização do mito de Eros, filho de 

Afrodite e de Hefesto
170

. Na sequência, a mulher surge como objeto que provoca 

alumbramento, depois é inserida na natureza como planta, vegetal e mineral. No andamento 

do livro, a mulher é representada como imagem líquida, espaço de dissolução e, finalmente, 

como guloseima frugal para ser deglutida no banquete amoroso. O processo gradativo, grosso 

modo, assimila a mulher a elementos da natureza, incorrendo no modelo romântico que 

assimilou a figura feminina ora à flor, ora ao fruto que se presta para a deglutição amorosa. 

 Os poemas de Quaderna constituem atualizações de topoi centrais na poesia erótica 

praticada nas culturas do Ocidente, denominada por Affonso Romano de Sant‘Anna (1993) de 

―canibalismo amoroso‖, por considerar o corpo da mulher o lugar de sedução, dissolução e de 

festa. Nessa atualização, vislumbra-se o encontro de Apolo e Dioniso, uma vez que em uma 

poesia de princípio e forma estritamente cerebral encontra-se uma interferência da concepção 

báquica nos temas que encerra.  

Desse modo, a representação ascendente do erotismo na poesia de João Cabral parte 

da idealização do corpo para chegar à voragem erótico-canibalesca. A disparidade na 

―captação da mulher‖ encontra uma constante nos modos de percepção do objeto de desejo, 

dado que a materialização metonímica do corpo feminino se desenvolve através do olhar do 

                                                           
170

 Algo registrado no mais famoso poema do poeta português Luís de Camões: ―Amor é fogo que arde sem se 

ver‖. 
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vouyer, à maneira do que ocorre no poema ―A uma passante‖, de Charles Baudelaire (1985). 

Os poemas conduzem o olhar do poeta, paulatinamente, para o desnudamento ritual do corpo 

feminino, para alcançar o erotismo oral. Nesse processo, matar a sede, saciar o desejo, comer 

e satisfazer a carne são noções equivalentes. O sentido ascensional das metáforas se 

desenvolve como parte da realização plena do desejo, cujo auge são os ―Jogos frutais‖.  

Na tópica do canibalismo amoroso, caçar e devorar se situam como modos de 

expressar a impetuosidade e a agressividade do desejo erótico. Nos poemas seriados de 

Quaderna, o olhar do desejante retém o objeto amoroso, sendo também aprisionado pelo 

objeto (―Mulher vestida de gaiola‖), avançando para o imaginário faminto e a devoração 

amorosa em um processo de antropofagia álacre, uma vez que o erotismo constante em Cabral 

remonta a uma tradição do erotismo solar, como são exemplares os poemas ―Paisagem pelo 

telefone‖ e ―História natural‖. 

A presente pesquisa, portanto, tem desenvolvido reflexões acerca da poesia erótica de 

João Cabral de Melo Neto, investigando a relação do poeta com a tradição do erotismo 

literário e as soluções individuais do autor para a matéria trabalhada. Desse modo, espera-se 

confirmar a hipótese aqui levantada de que à heterogeneidade dos poemas que representam o 

corpo feminino, em Quaderna, subjaz uma homogeneidade colhida na tradição literária. Isto 

é, os oito poemas eróticos constantes no livro constituem poemas seriados desenvolvendo 

gradativamente uma mesma tópica. Assim ocorre com a tópica da liquidez do corpo feminino, 

remontando ao mito da Afrodite surgida das águas, atualizada na imagem de Ofélia afogada, 

em Hamlet, de Shakespeare, e na ―Balada das três mulheres do sabonete Araxá‖, de Manuel 

Bandeira (1974), representações androcênicas que consideram certo caráter ―fluido‖ 

característico do corpo e da identidade da mulher. Em João Cabral, ―Rio e/ou poço‖ e 

―Imitação da água‖ desenvolvem o tema que divisa correspondências entre o corpo feminino e 

a água.   

Também a atitude de relacionar comer e amar através da representação frugal do corpo 

feminino, a exemplo do ocorrido no episódio da ―Ilha dos amores‖, em Os Lusíadas, de Luís 

de Camões, e do canibalismo amoroso de Olavo Bilac, são alguns fatores previstos nessas 

análises, devido ao amplo desenvolvimento do tema na composição de maior densidade do 

livro, ―Jogos frutais‖. 
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Considerações finais 

No desenvolvimento geral do projeto de pesquisa aqui apresentado, além de refletir 

sobre os temas passionais, o objetivo central de nossa proposta é formar leitores de poesia que 

possam ler sistematicamente o gênero lírico, uma vez que a contemporaneidade industrial e 

tecnológica o relegou ao esquecimento. Resgatar o valor da poesia como entretenimento e 

parte do processo de formação intelectual dos indivíduos constitui o objetivo central de 

nossos trabalhos, para assim lutar contra a diminuição dos parâmetros de qualidade intelectual 

e cultural que assolam nossa época.  
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A PRÓTESE A- EM VERBOS DO DIALETO CAIPIRA  

 

Paulo Henrique do Espírito Santo NESTOR 
Universidade Federal de Goiás 

Instituto Federal de Goiás 

 

Resumo: Formas como ajuntar, alembrar, alevantar, arrenegar, arreparar, arrodear, 

assoprar e avoar causam certa estranheza quando pronunciadas em determinados ambientes, 

principalmente em razão de não estarem de acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa contemporâneo. A partir da perspectiva diacrônica, pesquisas linguísticas 

excederam o binômio certo/errado, com isso chegaram à conclusão de que tais formas são, 

predominantemente, vestígios linguísticos de outras épocas. Tais vestígios recebem o nome 

técnico de arcaísmos e têm em comum, especificamente, a presença da prótese a-. A prótese 

consiste na inserção de um fonema ao início de uma palavra. Assim, este estudo focou tal 

fenômeno e teve como objeto o glossário da obra O dialeto caipira de Amadeu Amaral. A 

partir de uma pesquisa bibliográfica, analisou-se os verbos em que a prótese a- estava 

presente e, por meio dessa abordagem, pôde-se verificar que tal presença não era aleatória. O 

contexto histórico, com suas mudanças e constâncias, fez desses verbos formas típicas e 

reconhecidas do falar de comunidades interioranas. A existência sincrônica de dois referentes 

semelhantes para o mesmo significado, em casos como alembrar/lembrar, se mantém, 

principalmente, pelo fato da prótese a- não apresentar elementos que propiciem, 

semanticamente, distinção entre os dois vocábulos. Por outro lado, se a presença ou a ausência 

da prótese é inócua nesses casos, o mais coerente seria o desaparecimento dessa forma em 

razão de sua prescindibilidade. Isso não ocorre porque a prótese a- ainda exerce uma espécie 

de reforço nos verbos, no sentido de movimento (ação). Além disso, há um paradigma similar 

existente em outros verbos; nestes, o a- funciona como prefixo (abancar, amiudar, 

arranchar) e não como prótese. Tal fato faz com que os falantes, que possuem a consciência 

sincrônica da língua, em analogia a esses verbos (com prefixos a-), mantenham, 

paralelamente ao a- prefixo, o a- prótese.   

PALAVRAS-CHAVE: Variação; Diacronia; Arcaísmos. 

 

Introdução 

A variedade linguística é uma característica comum à maioria dos idiomas. Muitas 

vezes, é possível encontrar nas diversas línguas palavras fonologicamente diferentes que 

remetem a um mesmo significado. Tal fenômeno poderia passar despercebido se não fosse o 

prestígio que o uso de determinada forma gera em detrimento de outra. Assim, são 

desprestigiadas, comumente, formas como ajuntar, alembrar, alevantar, arrenegar, 

arreparar, arrodear, assoprar, avoar em relação a juntar, lembrar, levantar, renegar, 

reparar, rodear, soprar, voar. 
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As pesquisas linguísticas (c.f. BAGNO, 2006) construíram uma base sólida 

cientificamente fundamentada para argumentar que é um equívoco tratar essas formas como 

errôneas, pois são, na maioria dos casos, vestígios linguísticos de outras épocas. Tais vestígios 

recebem o nome técnico de arcaísmos. Além desse fato unificador, os respectivos verbos têm 

em comum a presença da prótese a-.   

Com o objetivo de tratar esse tema, analisou-se, no glossário da obra O dialeto caipira 

de Amadeu Amaral, os verbos iniciados pelo fonema /a/ que se constituíram por meio da 

prótese. Muitos desses verbos são considerados arcaísmos, dessa forma, buscou-se também 

encontrar a razão dessa definição.  

No Brasil, Amadeu Amaral, tornou-se pioneiro no estudo científico de um dialeto 

(falar) regional. A obra O dialeto caipira, publicada pela primeira vez em 1920, 

fundamentada basicamente na Linguística, trata do linguajar (falar) do caipira paulista situado 

na área do Vale do Rio Paraíba, analisa as respectivas formas e examina o vocabulário em 

questão.  

Por apresentar tal conteúdo é que essa obra foi escolhida como objeto desta pesquisa 

de Linguística Histórica. O intuito fundamental dessa escolha é conseguir, a partir do estudo 

das formas documentadas no glossário, encontrar explicações para o fenômeno da prótese a- 

nos verbos.  

Obras como as de Faraco (2007), Mattoso Câmara Jr. (2001), Bagno (2006), Bueno 

(1963) etc. foram de suma importância para a discussão acerca do tema deste artigo. A partir 

delas obteve-se mais clareza quanto a conceitos (Mattoso, Bagno, Bueno) e quanto ao 

caminho a ser tomado no âmbito da Linguística Histórica (Faraco).  

 

1. Amadeu Amaral 

Amadeu Amaral (1875-1929) foi poeta, folclorista, filólogo e ensaísta171. Cursou o 

primário em Capivari e aos onze anos foi para São Paulo trabalhar no comércio e estudar. 

Assistiu a algumas aulas do Curso Anexo da Faculdade de Direito, não concluiu o curso 

secundário, por isso é considerado praticamente um autodidata. Trabalhou em vários jornais e 

exerceu cargos na administração pública.  

                                                           
171

 As informações biográficas de Amadeu Amaral apresentadas neste artigo foram retiradas da seção de 

biografias do site oficial da Academia Brasileira de Letras (cf. Referências). 
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O interesse pelo estudo da variante brasileira da língua portuguesa, em sua modalidade 

falada, ganhou corpo a partir de 1920, ano em que se editou O dialeto caipira, primeira 

tentativa de descrever um falar regional. Mas antes disso, como apresentou Melo (1981, p. 3), 

os estudiosos no Brasil já tinham a consciência da existência de dialetos em seu país. Joaquim 

Gomes de Campos Júnior, por exemplo, escreveu um breve texto sobre o Dialeto Rio-

grandense (1909). Em 1916, Virgílio Lemos escreveu A Língua Portuguesa no Brasil, nessa 

obra o autor pontua a existência de subdialetos no Brasil. Contudo, Melo conclui que ―o livro 

de Amadeu Amaral constitui um marco, por ser o mais sério estudo de Dialetologia entre nós 

aparecido‖ (MELO, 1981, p. 3). 

Amadeu Amaral, nesse livro, embora de forma incipiente e, até certo ponto, intuitiva, 

procura dar conta das peculiaridades fônicas, mórficas, sintáticas e lexicais do que ele 

denomina ―um aspecto da dialetação portuguesa em São Paulo‖ (BRANDÃO, 2005). Brandão 

(2005) chamou a atenção para o fato de que o rigor científico era uma das preocupações de 

Amadeu Amaral. Havia a necessidade, segundo ele, ser minucioso na pesquisa, para evitar 

equívocos e determinações hipotéticas.  

Amaral não pôde contar com os recursos tecnológicos empregados atualmente 

(gravadores, softwares, Internet etc.) nas pesquisas sociolinguísticas. Tais ferramentas 

poderiam dar mais precisão a suas análises; entretanto, a ausência delas pôde ser parcialmente 

recompensada por sua postura rigorosa como pesquisador, o que repercutiu no valor científico 

atual atribuído à sua obra, que ainda hoje é uma das principais testemunhas das peculiaridades 

linguísticas do interior brasileiro (c.f. BRANDÃO, 2005).       

 

2. O dialeto caipira 

A obra de Amadeu Amaral foi publicada pela primeira vez em 1920. Ainda que, 

atualmente, muita coisa referente ao tema tratado nessa obra não tenha recebido modificações, 

deve-se ter em mente o contexto histórico em que a mesma foi elaborada, evitando com isso 

anacronismos.  

 

Tivemos, até cerca de vinte e cinco a trinta anos atrás, um dialeto bem 

pronunciado, no território da antiga província de S. Paulo. É de todos sabido 

que o nosso falar caipira – bastante característico para ser notado pelos mais 

desprevenidos como um sistema distinto e inconfundível - dominava em 
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absoluto a grande maioria da população e estendia a sua influência à própria 

minoria culta (AMARAL, 1976, p. 41). 

 

O conceito de dialeto que emerge da obra de Amadeu Amaral está vinculado à 

expressão oral da língua e é demarcado territorialmente, o que não impossibilita sua extensão 

ou influência. Dialeto, para Amaral, é uma variante linguística regional que contém 

características peculiares o bastante para discerni-lo de outros dialetos ou da língua comum.  

Bueno (1963, p. 181), nessa mesma linha de raciocínio, propõe que dialeto é a 

diferenciação considerável da fala comum do país em uma determinada comunidade social, à 

qual corresponda certa região geográfica ou, em outras palavras, é um conjunto de certos fatos 

linguísticos capazes de diferenciar a expressão de certa comunidade em contraposição à outra 

vizinha. Nesse mesmo sentido, pontua Bechara: 

 

Os falantes dessas diversidades, por motivações de ordem política e cultural, 

tendem a procurar, graças a um largo período histórico, um veículo comum 

de comunicação que manifeste a unidade que envolve e sedimenta as várias 

comunidades em questão. Geralmente, nessas condições, se eleva um dialeto 

– em geral o que apresenta melhores condições políticas e culturais – como 

veículos de expressão e comunicação que paire sobre as variedades regionais 

e se apresente como espelho da unidade que deseja refletir o bloco das 

comunidades irmanadas. Esta unidade linguística ideal – que nem sempre 

cala o prestígio de outros dialetos nem afoga localismos linguísticos – 

chama-se língua comum (BECHARA, 2004, p. 50-51). 

 

A diferença entre língua comum e dialeto, resumidamente, está no fato de se adotar 

uma variedade e excluir as demais. O dialeto eleito torna-se a língua comum, com vistas ao 

que isso implica, enquanto as variedades não eleitas permanecem como dialetos. O que 

possibilita pensar que não há em geral uma diferença qualitativa entre o dialeto e a língua 

comum. Tratando dos conceitos de exemplar e correto, Bechara (2004, p. 51) esclarece certas 

questões a esse respeito. Exemplar refere-se à forma eleita entre as várias formas de falar que 

constituem a língua histórica, razão pela qual o eleito não é nem o correto e nem o incorreto. 

Correto, que é um juízo de valor, refere-se à conformidade com a estrutura de uma língua 

funcional de qualquer variedade diatópica, diastrática ou diafásica. O modo exemplificar 

pertence à arquitetura da língua histórica, enquanto o correto se situa no plano da estrutura da 

língua funcional. Cada língua funcional tem sua própria correção à medida que se trata de um 

modo de falar que existe historicamente. 
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Nessas definições, há em comum a ideia de que o dialeto é a subdivisão de 

determinada língua, e os principais fatores envolvidos nessa subdivisão são o geográfico e/ou 

social. A partir desses dois fatores, é possível que se tenha uma boa orientação acerca desse 

assunto tal como fora tratado inicialmente (1920) e ainda hoje.  

A ideia de diferenciação prevalece nesse conceito, o que, muitas vezes, faz sobrepor os 

demais itens que caracterizam um dialeto. Em razão disso, acaba-se aplicando o termo dialeto 

a qualquer questão que se refira a particularidades de emprego da língua. Há a necessidade, 

nesses casos, de certos esclarecimentos, pois podem existir outros conceitos mais precisos que 

abarquem tais particularidades, não consistindo necessariamente em um dialeto. 

Comentando sobre os elementos do português do século XVI presentes no dialeto 

caipira, Amaral (1976, p. 55) diz que estes não se limitam ao léxico e que todo o dialeto está 

imbuído deles, da fonética à sintaxe. Sobre a importância linguística de tal fato, Amaral 

(idem) afirma ―não é necessário insistir, pois ela, por assim dizer, se impõe por definição‖. 

Pois, para ele, bastaria, como justificativa, notar que ―o fundo do dialeto representa um estado 

atrasado do português, e que sobre esse fundo se vieram sucessivamente entretecendo os 

produtos de uma evolução divergente‖.  Segundo o autor, o estudo desse processo poderia 

auxiliar a explicação de certos fatos ainda pouco elucidados da fonologia, da morfologia e da 

sintaxe histórica da língua (AMARAL, op. cit.).  

Amaral alertou para a possibilidade de certas formas apontadas como arcaicas serem 

de fato arcaísmos ou serem frutos de mera coincidência, por isso, não se deve ter pressa em 

ligar essas formas, historicamente, às idênticas que se encontram em velhos documentos da 

língua, pois tais formas, antes de mais nada, podem obedecer, entre outras coisas, a uma lei da 

fonética local, como é o caso da permutação (rotacismo) de l por r. As palavras, frauta {canto 

I, verso 5}, frechas {c. X, v. 46}, pranta {c. X, v. 136} presentes em Os lusíadas 

(CAMÕES, 1980 [1570]), por exemplo, realmente se encontram em um escritos antigo, 

porém, nem todos os fenômenos de rotacismo podem ser interpretados como arcaísmos, pois 

existe uma lei fonética aí envolvida e tal fenômeno pode se apresentar em indeterminados 

momentos da língua. 

Segundo Amaral (1976), os elementos arcaicos da língua, conservados no vocabulário 

dialetal, dividem-se, em arcaísmos de forma (acupá[r], agardecê[r]) de significação aério = 

perplexo) e de forma e significação (arreminado = indócil, contia = quantidade qualquer). 
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Seguindo esse modelo, pode-se dizer que são arcaísmos de forma verbos como alevanta {c.X, 

v. 136} (CAMÕES, 1980). Nesse caso, o verbo levantar é acrescido da prótese a-, sem que 

isso lhe altere o sentido. A esse respeito convém explicitar certas questões. 

 

3. Prótese, prefixo e arcaísmo 

Com vistas aos objetivos deste artigo, torna-se necessário esclarecer o que se entende 

por prótese, por prefixo (devido às confusões que se fazem desse com a prótese) e por 

arcaísmo (termo utilizado predominantemente para se referir a construções como alevantar, 

alembrar e etc.). 

Segundo Mattoso Câmara Jr. (2001, p. 202), a prótese é o ―acréscimo de um fonema 

no início de um vocábulo‖. Esse autor explica que na evolução da língua portuguesa ocorreu a 

prótese de um /e/ diante de um /s/ inicial em grupo consonântico (lat. stare > port. estar) e que 

ocorreu o caso da prótese de um o- ou um a- por aglutinação do artigo definido ao nome que 

ele determina (lat. mora > port. amora). 

Sobre o prefixo a-, Bechara (2004, p. 366) afirmou que ―Ad, a (movimento para 

aproximação; adicionamento; passagem para outro estado; às vezes não tem significação 

própria): adjunto, apor. Não confundir com o a sem significação de certas palavras como 

alevantar, assentar, atambor‖. 

Diferente da prótese, os prefixos predominantemente alteram a significação do 

semantema, como aponta Mattoso Câmara Jr.: 

 

Prefixo, assim se chama o afixo que vem na parte inicial do vocábulo. Na 

língua portuguesa, salvo nos derivados parassintéticos, o prefixo, que é a 

variante presa das formas dependentes chamadas preposições, cria uma nova 

significação externa para a palavra a que se adjunge, e por isso se deve 

considerar o processo da prefixação como uma modalidade da composição 

vocabular (MATTOSO CÂMARA Jr. 2001, p. 198). 

 

Em outras palavras, o prefixo possui função e/ou valor morfológico, ao passo que a 

prótese, basicamente, não possui. Segundo Bueno (1963, p. 221-222), no Brasil, após 1600, 

―quando os primeiros desse país‖ começaram a estudar, a formar-se, iam todos para Coimbra 

e de lá traziam o padrão de seus escritos e da sua expressão literária.  

 

A florescência inicial das letras brasileiras coincide com a perfeição 

seiscentista da prosa portuguesa e de tal modo a imitação aqui era perfeita 
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que os primeiros poetas, como esse Bento Teixeira Pinto, escreviam à moda 

camoniana, e os primeiros prosadores, tais como Frei Vicente do Salvador e 

o desconhecido autor dos ―Diálogos das Grandezas do Brasil‖, se expressam 

classicamente. Se esta era a feição das classes letradas, a língua trazida pelos 

colonos pertencia ainda ao tipo arcaico em seu todo e grandemente dialetal 

em suas diferenciações. Sobre estas bases foi construída a futura expressão 

portuguesa do país à qual se incorporou a contribuição vocabular do tupi-

guarani e, muito mais tarde, como superstratum, viria unir-se a contribuição 

imigratória (BUENO, 1963, p. 221). 

 

Bueno (1963, p. 221) ainda explica que devido às vastas extensões territoriais dos 

Estados ou das antigas Províncias brasileiras, o isolamento dos núcleos citadinos, a falta de 

comunicação, a falta de escolas ou de qualquer meio cultural, resultaram no estacionamento 

da língua portuguesa do Brasil em seu cunho arcaico e clássico enquanto continuou a 

transformar-se em Portugal. ―Daqui o aparente paradoxo de que, sendo o nosso país muito 

mais novo que o velho Reino, possui ainda hoje, um tipo de língua mais velho e antigo‖ 

(BUENO, 1963, p. 221-222). 

O termo arcaísmo em linguística designa a palavra ou construção que caiu em desuso 

na fala e na escrita padrão, embora possa continuar a existir como forma dialetal ou em usos 

especializados. Nas palavras de Mattoso Câmara Jr. os arcaísmos são:  

 

Vocábulos formas ou construções que saíram do uso na língua corrente e 

nela refletem fases anteriores nas quais eram vigentes. Do ponto de vista da 

língua comum e sua norma, diz-se que há arcaísmos em falares regionais, em 

que se mantêm por tradição oral formas e construções que a língua comum 

abandonou e não entram no seu uso normal (MATTOSO CÂMARA Jr., 

2001, p. 58). 

 

 Já o processo de arcaização, origem das respectivas formas, é explicado da seguinte 

forma por Darmesteter:  

 

Uma geração de homens, num dado momento, começa a abandonar tal 

palavra, representando por outra a idéia que ela designa; a geração seguinte 

conhecê-la-á ainda menos, e virá um instante em que ela já não será 

conhecida senão dos velhos, que, dentro em pouco, a levarão consigo para o 

túmulo (DARMESTETER, 1927, p. 170 apud COUTINHO, 2005, p. 210). 

 

A partir dessas definições, conclui-se que o a- (de [a]lembrar) é uma prótese e não um 

prefixo. Quanto ao fato de construções como alevantar serem ou não arcaísmos, pode-se dizer 

que tais construções não caíram totalmente em desuso na fala, podem existir em formas 
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dialetais ou falares regionais, refletem fases anteriores da língua que se mantêm tanto por 

tradição quanto pela interação dos falantes de uma comunidade isolada (principalmente). 

Sendo assim, determinar o que é arcaísmo, nesse contexto, depende muito de que 

características privilegiar.  

Como se pode notar, construções como alevantar possuem algumas características 

típicas de um arcaísmo. As formas protéticas foram documentadas em textos antigos (ex. 

CAMÕES, 1980) e, dessa forma, foram consideradas como arcaísmos em alguns estudos. 

Contudo, no caso dos verbos em questão, é importante considerar as elucidações a seguir. 

 

4. A prótese a- na formação de verbos 

A prótese a- procede da preposição latina ad- (acusativo). Com sentido de direção, 

aproximação, mudança de estado, acréscimo, aumento e transformação. Em muitas 

ocorrências, o a- desempenhou o papel de protético, ou seja, de segmento fonético adjunto ao 

início de um vocábulo, sem a alteração de seu significado (alevantar, por exemplo).  

Parafraseando Duarte (1999, p. 175-176), o a- é um prefixo parassinteticogênico por 

excelência em português. O a- têm-se destacado desde remotos tempos como formador de 

parassintéticos no latim vulgar. O a- contou com condições históricas propícias para a sua 

disseminação. Era empregado na língua popular em lugar de ob-: addormicere (em vez de 

obdormiscere). Também era utilizado em lugar de e-: allongare (em vez de elongare). Sua 

frequência de emprego era tão grande que fora acrescentado a formas verbais que na origem 

não o tinham, por exemplo: adelgaçar (delicatiare), acontecer (contigescere), aquecer 

(calescere). ―Ainda hoje se detecta, em linguagem não standard, formas verbais com a- 

protético: [...] arresponder, arretirar, adesculpar, alembrar, alimpar, amostrar, avoar‖ 

(idem). Ainda há as legítimas formações parassintéticas, que remontam ao latim eclesiástico, 

eis alguns exemplos: annullare (<nullus) e annihilare (<nihil). Têm-se também outras 

formações parassintéticas em perspectiva diacrônica, entre elas: abarcar <abbrachiare 

<brachium, assolar <adsolare < solum (c.f. DUARTE,1999). 

Observa-se que no Latim, ad era usado como prefixo para formar novos vocábulos. 

Com o desenvolvimento da Língua Portuguesa, esse processo continuou, e surgiram muitos 

verbos com o prefixo e a prótese a-. Esse uso se generalizou e alguns verbos passaram a 

assumir essa preposição ou prótese sem sentido nenhum, fazendo com que os gramáticos 
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eliminassem alguns deles da norma padrão. No entanto, essas estruturas já estavam 

consagradas pelo uso. Quem não tinha acesso à instrução relativa à norma padrão, conservou 

esses verbos e continuou a utilizá-los (c.f. BAGNO, 2006). 

A ideia de conservação faz questionar o conceito de prótese, pois, arraigada a essa 

noção, está a ideia de substituição, de artificialidade, de adjunção, ambas incompatíveis com o 

ato de conservação. Não é o caso de propor outro conceito, porém, é necessário pensar acerca 

de tal noção. Dependendo da maneira com que se trata a prótese, pode-se chegar à ideia de 

que é o falante quem a insere, promovendo assim uma inovação, isso se torna incoerente, 

principalmente pelo fato de tais formas serem consideradas arcaísmos.    

 

5. Os verbos do glossário d’o dialeto caipira 

Segundo Amaral (1976), o glossário de O dialeto caipira não visava reunir todos os 

brasileirismos correntes em São Paulo. Seu objetivo consistia basicamente em registrar 

―vocábulos em uso entre os roceiros, ou caipiras, cuja linguagem, a vários respeitos, difere 

bastante da gente das cidades, mesmo inculta‖ (AMARAL, 1976, p. 82). 

Amaral afirmou que não houve a preocupação de indicar todos os vocábulos que 

constavam em suas notas. Deixou de lado, ―aqueles que não temos visto usados senão em 

escritos literários, e por mais confiança que os autores destes nos merecessem‖ (AMARAL, 

1976, p. 82). 

Seguir-se-á, primeiro, com os verbetes do glossário (sublinhados), logo depois com os 

comentários acerca do vocábulo em questão. A edição d‘O dialeto caipira utilizada para 

recolher os verbetes é a de 1976. Foi mantida a maioria das características tipográficas da 

edição, contudo, nem todo o conteúdo dos verbetes foi transcrito. Foi acrescentada a 

numeração, assim como o sublinhado, visando à organização deste artigo. Os comentários 

acerca dos verbetes estão baseados no próprio conteúdo d‘O dialeto caipira (1976). 

1º- ―ACOCÁ(R), v. t. - mimar com excesso (a criança): ―Esse tar num dá pra nada. 

Tamem, o pai e a mãe só sabium acocá ele...‖ Cp. à coca, expressão port., e também cuca, 

côca e côco. V. a primeira destas palavras.‖ 

A palavra cocar quer dizer ficar à espreita, observar. Acocar refere-se, mais 

diretamente, a mimar ou acariciar. Acocar também aparece em Houaiss (2001, p. 60) com o 

sentido de ―cobrir de mimos‖. 



 

 
 

 1023 

2º- ―ACOCHÁ(R), v. t. - torcer como corda: ―É perciso acochá meió esse fumo‖. || De 

cochar‖. 

Acochar e cochar parecem igualmente referirem-se a apertar, comprimir, arrochar. 

Entre outros sentidos, em Houaiss (2001, p. 60), acochar indica torção, pressão etc. 

3º- ―AFINCÁ(R), v. t. - embeber, cravar (qualquer objeto delgado e longo): ―Afinquei 

o pau no chão‖. ―Não afinque prego na parede‖. ―O marvado afincô a faca no ôtro‖. || É port., 

como fincar, mas com acepções diversas‖. 

Afincar e fincar não se diferem muito quanto ao uso e ao significado, porém, como 

advertiu Amadeu Amaral, pelo menos no que se refere ao dialeto caipira, poderiam apresentar 

acepções diferentes.  Em Houaiss (2001, p. 113), esse vocábulo possui o mesmo significado 

de fixar, cravar etc. 

4º- ―ALEMBRÁ(R), lembrar, v. || Esta prótese vem de muito longe na história da 

língua, e ainda é pop. Alambrava-vos eu lá? (Gil V., ‗Auto da índia‘)‖ 

Lembrar e alembrar possuem o mesmo significado, como indica Houaiss (2001, p. 

148). 

5º- ―APINCHÁ(R), PINCHÁ(R), v. t. arremessar: ―Fui de verêda pro quarto, despois 

de tê apinchado a ferramenta num canto da sala...‖ (V. S.) ―Tratei de me apinchá pra outra 

banda, porque a noite ia esfriando‖. (V. S.). | Também se usa no Ceará, segundo este e outros 

passos do ―Meu Sertão‖, de Catulo Cear.: Meu compade Dizidero/ somentes pra me impuiá,/ 

má cheguei, me foi pinchando/ lá pra Avenida Cintrá.‖ 

Apinchar e pinchar parecem não apresentar diferenças semânticas. Segundo Houaiss 

(2001, p. 253), apinchar é um sinônimo de atirar.  

6º- ―ARRESPONDÊ(R), responder: ―Cum pôca demora ela me arrespondeu falando 

sussegado...‖ (V. S.). 

Arresponder e responder parecem não apresentar diferenças semânticas.      

7º- ―AVUÁ(R), v. i. | De voar com a explet. Conjuga-se: avua, avuô, avuava, etc.; 

avuë, avuasse, etc‖. 

Avoar e voar parecem não apresentar diferenças semânticas, entretanto, 

semanticamente, a prótese a- parece realizar um reforço no sentido de realizar uma ação, 

nesse caso, de voar.  Avoar aparece também em Houaiss (2001, p. 359).  
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Esses são os verbos do glossário que contam com a prótese a-. Saber se todos são 

arcaísmos depende de uma pesquisa mais específica nesse sentido. O que se pode afirmar é 

que pertencem (ou pertenceram) a um dialeto (falar) rural, por isso, distante dos centros 

urbanos. Dessa forma, esse dialeto pode muito bem ter conservado as formas desses verbos 

tais como existiam em períodos remotos.  

 

Considerações finais 

Como se pôde notar, um dos primeiros requisitos para se considerar determinado 

vocábulo arcaísmo é tê-lo documentado. Dessa maneira, pode-se determinar que a forma do 

vocábulo em determinado período seja idêntica à forma que corresponde a esse mesmo 

vocábulo em período anterior. O documento evita que as simples coincidências ou analogias 

guiem as pesquisas, consiste na prova concreta da existência de determinada forma. Além 

disso, o resgate do contexto que circunda o vocábulo possibilita o conhecimento da origem de 

inúmeras marcas que acompanham determinadas formas ao longo do tempo.  

A marca que acompanha os verbos com a prótese a-, como foi discutido, não se deu 

por acaso. O contexto sócio-histórico, com suas mudanças e constâncias, fez desses verbos 

formas típicas e reconhecidas do falar da gente interiorana. O contexto sócio-histórico age por 

meio de dois movimentos: propicia, através dos acontecimentos, que determinada forma 

circunscreva-se a certa comunidade de fala e, depois, na aproximação dessa comunidade com 

outra, vai determinar, para tornar reconhecível, que a tal forma pertença a ela. Em outras 

palavras, utilizando o caso objeto deste estudo, alembrar, na fala, concorre com lembrar, o 

primeiro só se constituiu devido aos acontecimentos já mencionados, da mesma forma que a 

opção da norma padrão pelo segundo.  

A existência sincrônica de dois referentes semelhantes para o mesmo significado, em 

casos como alembrar/lembrar, se mantém, principalmente, pelo fato de a prótese a- não 

apresentar nenhum elemento que propicie, semanticamente, a distinção dos dois vocábulos. 

Assim, se a presença ou ausência da prótese (nesse contexto) é indiferente, então porque ela 

se mantém? As possíveis respostas poderiam girar em torno do fato de a prótese a- ainda 

exercer uma espécie de reforço nos verbos, no sentido de movimento, ação. Além disso, há o 

fato do paradigma existente em outros verbos, nos quais o a- funciona como prefixo 

(abancar, amiudar, arranchar) e não como prótese, fazer com que os falantes, que possuem a 
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consciência sincrônica da língua, em analogia com esses verbos (com prefixos a-), 

mantenham ao lado do a- prefixo o a- prótese.      
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A FEMME FATALE DE MARBOD DE RENNES:  

MISOGINIA E TRADIÇÃO SATÍRICA NO LATIM MEDIEVAL
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Pedro Carlos Louzada FONSECA 

Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia  

 

Resumo: A tradição misógina da Idade Média ocidental exerceu a sua influência literária, nos 

séculos XI e XII, por meio de um tipo de crítica satírica da realidade feminina escrita no latim 

da época. Esse tipo de literatura satírica tornou-se responsável pela continuidade do 

pensamento e da postura misóginos da chamada literatura patrística (Tertuliano, São João 

Crisóstomo, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho) e do seu legado medieval 

(Santo Isidoro de Sevilha, Graciano, Abelardo e Heloísa, São Tomás de Aquino), tendo suas 

raízes fincadas de forma remota, mas constantemente revividas e atualizadas, em fontes 

filosóficas e literárias da antiguidade clássica (Aristóteles, Galeno, Ovídio, Juvenal) e na 

tradição escritural judaico-cristã. Uma das figuras mais representativas dessa sátira 

antifeminista, ao lado de Walter Map, Andreas Capellanus e outros mais, foi Marbod de 

Rennes (c. 1035-1123), cujo De meretrice (Sobre a meretriz) constitui objeto de estudo deste 

trabalho. O De meretrice, de Marbod de Rennes, constitui o terceiro capítulo do Liber decem 

capitulorum (Livro com dez capítulos) do autor, formando com o quarto capítulo desse livro, 

o De matrona (Sobre a boa mulher), uma espécie de díptico, em que difamação e elogio 

apenas ambiguamente se emparelham.  Por meio de uma abordagem crítico-comparativa, o 

trabalho examina o intertexto fundamental do qual o De meretrice, de Marbod de Rennes, se 

utilizou para construir a sua acerba crítica misógina vazada em paradigmas da tradição 

antifeminista perpetuada na Idade Média.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Misoginia medieval; Literatura Satírica; Marbod de Rennes. 

 

O amor cortês, fonte de formação da tradição do amor romântico do Ocidente, 

inventado em algum momento entre o início e o meio do século XII, representa uma das mais 

sui generis expressões de mesura, reverência e idealização do sentimento amoroso dedicado à 

mulher na arte e na literatura ocidentais (BLOCH, 1995, p. 18-19). Ironicamente, mas 

explicável em termos ideológicos, sócio-históricos e culturais, em pleno florescimento dessa 

cortesania amorosa, coexiste com essa complexa apologia do ideal feminino uma 

contrafrásica atitude declaradamente derrogatória e crítica da figura da mulher. 

As nuances dessa derrogação misógina vieram a se expressar satiricamente em 

escritores dos séculos XI e XII que, a exemplo do seu precursor Marbod de Rennes, e de 
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Walter Map e Andreas Capellanus, seus seguidores, cultivaram uma aferrada tradição satírica 

antimulher, cujas raízes podem ser traçadas não só na Antiguidade e na tradição bíblica 

judaico-cristã mas também nos longos séculos em que a chamada literatura patrística e o seu 

legado medieval cuidaram em fixar definitivamente os princípios e regras fundamentais do 

pensamento e atitudes misóginos no mundo ocidental. 

 É na esteira desse tipo de literatura satírica, escrita em latim medieval e recorrente a 

essa arraigada tradição misógina acima referida, que pode ser situado Marbod de Rennes 

(Marbodius Redonensis Episcopus, c. 1035-1123). Marbod fez seus estudos e chegou a 

lecionar na escola da Catedral de Angers e, quando sexagenário, tornou Bispo de Rennes na 

Bretanha. Em termos de vocação e de qualidades literárias, sua dedicação à escrita ficou 

distinta por abranger um vasto repertório de tópicos que tratava com grande tenacidade, 

distinguindo-se com frequência pelo seu elaborado esmero estilístico, como é o caso da sua 

complexa forma versificatória marcada preferencialmente pelo emprego do hexâmetro 

leonino. 

O Liber decem capitulorum [Livro com dez capítulos], de Marbod de Rennes, 

selecionado para compor o estudo da presença e da continuidade da misoginia no latim 

medieval, com expressão e tratamento muito de perto verificados nos moldes da prática 

herdada da tradição satírica antiga, conforme se comentou anteriormente, se justifica por 

enfeixar na sua composição um dos capítulos mais acerbos do que pode ser considerado como 

exemplo antológico de literatura misógina medieval acerca do mau caráter, viciosidade moral 

e malignidade natural da mulher de todos os tempos, quer mitológica, quer historicamente 

considerada. Trata-se do terceiro capítulo do citado livro de Marbod de Rennes, intilulado De 

meretrice e traduzido livremente ora como Sobre a prostituta, ora, de forma mais atenuada, 

como A mulher má. Entretanto, no seu conjunto de capítulos, nem todo o Liber decem 

capitulorum, merece ser estigmatizado por sua malévola e desencantada opinião acerca da 

realidade feminina. 

Parecendo ter sido escrito na velhice do autor, por trazer reminiscências suas de uma 

carreira literária que começou no que ele, agora na idade adulta, considerava ter sido de certa 

leveza juvenil, o que torna interessante na composição do Liber decem capitulorum é o fato 

de o seu já mencionado Capítulo III poder ser considerado formar, juntamente com o Capítulo 

IV, intitulado De matrona [Sobre a boa mulher], um par dialético, na medida em que esses 



 

 
 

 1028 

dois capítulos gêmeos e emparelhados podem ser lidos de forma contrapositiva e antitética. 

Nessa formação, a postura religiosa maniqueísta da mentalidade religiosa medieval, 

postulante do bem tético em defesa contra o mal antitético, pode ser entendido pelo fato de o 

Capítulo IV, De matrona, que trata da boa mulher, vir colocado depois do Capítulo III, De 

meretrice, que trata da mulher má, reproduzindo-se aqui ainda o esquema bíblico da redenção 

do mal pelo bem, na medida em que a viciosidade da meretrix torna-se resgatada pela 

virtuosidade da matrona. 

Tendo por base esse expediente retórico de tratamento dicotômico, pode-se considerar 

a hipótese de que a prática do discurso misógino durante o período medieval, muitas vezes 

representada pelo costume de se fazer imprecações contra a mulher simplesmente pelo gosto 

de fazê-las, não passou de um mero jogo de fórmulas retóricas para a demonstração de 

destrezas e de dotes literários. Nesse sentido, muitos escritores misóginos medievais, a 

exemplo de Marbod de Rennes, conforme comentado anteriormente, emparelham 

desportivamente ataque e defesa da mulher. Entretanto, considerar o exercício da misógina 

como um mero jogo ou um desporto, ainda assim não isenta essa prática do pejo da 

discriminação e de recortes ideológicos violentos, pois, na verdade, sempre foi a mulher 

vítima de um processo de sujeitação, um objeto enquadrado por um jogador masculino 

arrogado em prerrogativas do seu próprio gênero e posicionado em situação de controle e de 

domínio. 

Ainda considerar o caso de o discurso misógino, tal qual praticado na Idade Média, 

poder ser equacionado a essa metáfora estilística do jogo como um exercício de habilidades 

retóricas, representa um grande risco, ou seja, o perigo de subestimar e de desvalorizar uma 

questão de tão grandes efeitos sociais, históricos, culturais e materiais.  Isso porque, apesar de 

poder ser reconhecido existir, no tratamento da misoginia medieval, certo gosto pelo debate e 

pela polêmica e mesmo certa disposição bélica, muitas vezes lúdica, entre os sexos opostos, 

também existiu muito de provocação tendenciosamente ideológica e política nesse confronto 

para que ele possa ser considerado simplesmente como um embate jocoso e desportivo. Nesse 

caso, basta ser lembrado que, como saldo desse debate misógino, resultou, entre outras coisas, 

a incriminação da responsabilidade feminina na Queda e no Pecado Original e, daí, a 

continuação da exclusão da mulher da história e da vida pública. 
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      Figura 1: M. Merli da Capri. ―Vita della meretrice‖. 

      (incisore di scuola italiana attivo durante la prima metà del XIXº secolo) 

Incisione originale all'acquaforte firmata e datata in lastra in basso a sinistra ―M. Merli da Carpi dis. e inc. 1830‖, 

pubblicata e venduta a Bologna dall'editore Antonio Landini nello stesso periodo. Bellissimo esemplare stampato 

su di una porzione di carta vergata recante al centro una filigrana letterale, completo dell'impronta della lastra e 

con piccoli margini, in stato generale di conservazione pressoché perfetto. Rara stampa di impostazione popolare 

nella quale, all'interno di dodici scenette sono illustrate varie vicende inerenti Il ―mestiere più antico del mondo‖. 

Un esemplare come il nostro fa parte del Fondo Davoli della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Disponível 

em:<http://www.renzocampanini.it/index.php?cat=9&operaid=3276&title=il_mestiere_piu_antico_del_mondo>.  

Acesso em: 12 jan 2015.
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Marbod de Rennes começa o seu De meretrice comentando acerca das incontáveis 

armadilhas que o intrigante inimigo, isto é, o demônio, coloca nos caminhos e campinas do 

mundo. Essa metáfora da mulher na vida do homem como a maior e mais perigosa armadilha 

posta pelo demônio, referida em suas mais denegridas imagens em Eclesiastes 7: 27, é de 

obsessiva frequência na literatura misógina da Idade Média, a exemplo do livro intitulado Les 

Quinze Joyes de Mariage [As quinze alegrias do casamento] (1985), atribuído a Antoine de la 

Sale no século XIV. 
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 Figura 1: M. Merli da Carpi. "Vida de meretriz" (gravurista de escola italiana da primeira metade do século 

19). Gravura original em água forte assinada e datada em uma placa colocada na parte inferior esquerda "M. 

Merli da Carpi  dis. e inc. 1830", publicada e vendida em Bolonha pelo editor Antonio Landini no mesmo 

período. Belíssimo exemplar impresso em papel vergê trazendo no centro uma marca d'água, impressão 

completa com pequenas margens; no geral, o estado de conservação é perfeito. Impressão rara de gosto popular 

na qual, no interior das doze cenas estão ilustrados vários episódios inerentes à "profissão mais antiga do 

mundo". Um exemplar como o nosso faz parte do Fundo Davoli da Biblioteca Panizzi  de Reggio Emilia 

(Tradução minha). 
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Continua Marbod de Rennes, invocando agora o consagrado arrazoado teológico da 

Criação para justificar a mulher ser demoniacamente a maior armadilha do homem, dizendo 

que dela se pode dificilmente escapar, porque ela é a origem infeliz, raiz do mal e descendente 

corrupto, que traz desde o nascimento toda a sorte de ultraje ao redor do mundo. Tudo isso 

porque é a mulher uma grande instigadora de brigas, conflitos, medonhas dissensões. Ela 

provoca brigas entre velhos amigos, divide afeições, estilhaça famílias, lembrando esse 

comentário muito de perto o que diz Ovídio em Amores (OVID, 1977-1989, vol. I. II. 12), 

quando o poeta discorre sobre a mulher como causa de guerras e de conflitos ao redor do 

mundo, e São Jerônimo em Adversus Jovinianum (1892, I. 48), quando comenta, numa 

terrível sucessão de tiradas críticas, acerca dos péssimos exemplos de mulheres da cultura 

romana. 

Comenta Mardod de Rennes que tudo isso que diz não passa de superfluidades 

comparado com o fato de ser a mulher capar de depor reis e príncipes do trono, fazer nações 

chocarem umas contra as outras, convulsionar e destruir cidades, multiplicar assassinatos, 

misturar venenos letais, arremessar conflagrações enquanto causa desordem nas fazendas e 

nos campos. Ecoando o que diz Juvenal na Sátira VI, 242-243, acerca da mulher, sumariza, na 

coluna 1698, linhas 1-14 do De meretrice, o exímio entusiasta da predicação compulsiva 

qualificadora do mal feminino em todas as direções e lugares dizendo que nenhuma 

manifestação do mal tocaia o universo, na qual a mulher não reclama alguma parte para si 

mesma.
174

 
 

No que se segue, na coluna 1698, linhas 15-24 do De meretrice, o incansável detrator 

da natureza e do caráter da mulher comenta sobre a sua sexualidade, dizendo que o sexo 

feminino é invejoso, caprichoso, irascível, avarento e seu estômago se destempera com bebida 

e com voracidade. Completa dizendo que a mulher saboreia vingança e está sempre ofegante 

pela posição superior, sem manifestar o menor desconforto com o crime ou com o engano, 

conquanto que ela ganhe; ela sempre está determinada em adquirir o que quer, seja através de 
                                                           
174 Marbodus Redonensis Episcopus. De meretrice. In: MIGNE, Jacques-Paul. Patrologiae cursus completus, 

Liber decem capitulorum. Series latina. Paris: 1844-1890, 171, col. 1698, ls. 1-14. Disponível em: 

< http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/1035-

1123,_Marbodus_Redonensis_Episcopus,_Liber_Decem_Capitulorum,_MLT.pdf>. Acesso em: 03 maio 2014. 

Todas as referências a passagens citadas dessa edição de De meretrice serão, no decorrer deste trabalho, a 

exemplo da presente citação, para efeito de melhor propriedade de localização, referidas apenas em relação às 

colunas e linhas em que se encontram. 
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meios justos ou faltosos, sendo que para ela nada parece ilícito se lhe for prazeroso; ela 

desmente a sua própria aparência, escondendo os seus esquálidos segredos. 

Marbod de Rennes, à guisa de conclusão sobre a índole e a moral femininas, sempre 

muito temporária porque constantemente retomada no decorrer do seu discurso misógino, diz 

que finalmente a mulher é uma mentira sem vergonha; que não é de forma alguma inocente 

do crime da intriga que pratica; que ela, ora escancarando-se na riqueza, ora queimando-se 

com a chama da luxúria, é sempre uma tagarela e inconfiável criatura; e que, coroando todo 

esse mal caráter feminino, encontra-se o seu pior defeito, isto é, a arrogância. 

A seguir, na coluna 1698, linhas 25-33 do De meretrice, Marbod de Rennes passa a 

comentar os feitos e as ações perniciosas que o vicioso mau caráter feminino tem provocado 

através dos tempos, citando célebres exemplos buscados em passagens bíblicas e em casos da 

antiga mitologia e da história dos tempos pagãos, tradicionalmente glosados no discurso 

misógino medieval. Nesse sentido, diz que a mulher munida com os seus vícios subverte o 

mundo. Entretanto, repetindo a imagem paradoxal do doce mal feminino, bastante glosada em 

virtude do complexo psicossexual que parece caracterizar o androcentrismo do discurso 

misógino, Marbod de Rennes diz que esse doce mal feminino é composto de favo de mel com 

veneno. Assim caracterizada, a mulher espalha mel em sua espada para traspassar os corações 

do homem inteligente. 

No que se segue, Marbod de Rennes, numa coleção de perguntas retóricas, pois 

servem simplesmente para enfatizar as suas reflexões, principalmente no nível estilístico, 

acerca do desastre que é a mulher, pergunta e responde dramaticamente: Quem urgiu os 

primeiros pais a provar o que era proibido? Uma mulher. Quem conduziu um pai a corromper 

as suas filhas? Uma mulher. Quem eliminou a força de um homem quando o seu cabelo foi 

cortado? Uma mulher. Quem cortou a cabeça sagrada de um homem justo com uma espada? 

Uma mulher, que empilhou crime em cima do crime da sua mãe, e marcou chocante incesto 

com ainda mais chocante assassino. Todos esses crimes de agência feminina, Marbod de 

Rennes, intentando a eficácia retórica que o topos da auctoritas proporciona, vai conferi-los 

primeiramente em notáveis casos bíblicos, sendo, respectivamente, as referências acima feitas 

a Eva; às duas filhas de Lot, sendo que a mais velha propôs embebedar o pai para com ele 

copularem a fim de preservar a sua semente, conforme pode ser lido em Gênesis 19: 31-38; a 

Dalila e a Salomé que, por exigir a cabeça de João Batista, adicionou assassinato ao crime do 
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incesto entre a sua mãe, Herodias, e Herodes Antipas, conforme pode ser lido em Mateus 14: 

1-11. 

Continua Marbod de Rennes essa lista de mulheres criminosas, na coluna 1699, linhas 

34-44 do De meretrice, ainda citando conhecidos casos bíblicos de homens de boa fé que 

foram vitimados pelas armadilhas demoníacas de mulheres licenciosas. Pergunta, quem, senão 

a mulher sedutora, desviou Davi, o sagrado, e quem desencaminhou o sábio Salomão com 

doce encanto, de forma que um se tornou adúltero e o outro cometeu sacrilégio, ecoando as 

palavras de São Jerônimo na Epistola 22, ad Eustochium [Carta 22, a Eustóquio] (1892, XII, 

p.100-137). Diz ainda que deixa de mencionar muitas outras mulheres de estirpe semelhante 

às que está a relacionar e que se encontram catalogadas na página sagrada como, por exemplo, 

a terrível Jezebel e Atalia, que ousou cometer hediondo pecado, esta usurpando o trono 

matando os seus legítimos herdeiros, conforme pode ser lido em Reis 4. 11: 1, e aquela que 

perseguiu os profetas sadisticamente, conforme pode ser conferido em Reis 3. 21: 7, e outras 

tantas mais que são desnecessárias serem enumeradas. 

Depois de sentir-se suficientemente justificado com a lembrança dessas malévolas 

mulheres bíblicas, Marbod de Rennes passa a mencionar, dizendo que o faz de passagem, 

muitas outras famosas mulheres por seus delitos, tradicionalmente mencionadas em obras de 

poetas e de historiadores, a saber, Erifile, Clitemnestra, Belides, Procne (OVID, 1982, III. 9-

43) e aquela prostituta gerada por Leda, que foi disputada na guerra de dez anos de Troia, e 

outras também cujas histórias os poetas trágicos frequentemente relembram para as pessoas. 

Estrategicamente, conforme pode ser observado acima, depois de discorrer sobre as 

más mulheres na Bíblia na literatura e na história, Marbod de Rennes, na coluna 1699, linhas 

45-56 do De meretrice, passa finalmente a comentar sobre as figuras femininas da sua 

conhecida tradição mitológica. Encabeça a lista dessas monstruosas e fatídicas figuras com a 

referência à Quimera, que diz ser exemplo emblemático desse terrível monstro que é a 

mulher, o qual deve ser evitado. Diz que, com justo merecimento, a esse monstro feminino 

foi-lhe dada uma forma, sendo a parte da frente em feitio de leão, a traseira em formato de 

cauda de serpente, e as partes do meio constituídas nada mais do que por uma chama 

vermelha quente. Ao constituir as partes do meio da Quimera como formada por intenso fogo 

avassalador, Marbod de Rennes, fugindo da usual representação dessas partes como as de uma 

cabra, segue, entretanto, a clássica figuração ígnea que Ovídio faz desse monstro nas 
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Metamorfoses (OVID, 1977-1979, vol. III. IX. 647). A conotação moralizante dessa imagem 

encontra-se, entre outros, exemplarmente referida por Bernardo Silvestre (Bernardus 

Silvestris, 1085-1178) no seu conhecido comentário que faz dos seis primeiros livros da 

Eneida, de Virgílio (1979). 

Na esteira moralizadora dessa figura da Quimera enquanto equacionada a uma das 

mais significativas representações do mal feminino, Marbod de Rennes, por sua vez, alegoriza 

de forma dramática a representação dessa imagem dizendo que ela imita a natureza de uma 

prostituta por se apoderar do estragado para carregar em sua boca de leão, enquanto finge que 

é algo com uma impressionante e quase nobre aparência. Com essa fachada, assim falsamente 

imposta, ela consome os seus cativos nas chamas do amor, nas quais nada de substância ou de 

peso é visto, somente luxúria frívola, irracional e furiosa. As partes de traz são repletas de 

veneno fatal porque morte e danação encerram os prazeres sensuais. 

Depois de tentar o impressionante na figuração do mal feminino conferido na 

mitológica Quimera, Marbod de Rennes, na coluna 1699, linhas 58-69 do De meretrice, se 

refere a outro terrível monstro igualmente portador de denegridos atributos do feminino, não 

menos digno de destaque por sua malignidade, a turbulenta Caríbdis, que é conhecida por 

sugar e arrastar irremediavelmente para a morte tudo que está perto dela. Aqui, a referência 

feminizadora a Caríbdis de Marbod de Rennes pertence, como no caso da famosa Scila, ao 

legado da antiga mitologia antiga, em que ambas personificavam, como figuras de monstros 

predadores de navios, os rochedos que flanqueavam o traiçoeiro Estreito de Messina. Na 

sequência dessa notável lista misógina de referência a monstros femininos destruidores dos 

homens, Marbod de Rennes coloca a Sereia, dizendo que ela, como Caríbdis, era conhecida 

por atrair os tolos e incautos homens com as suas amoráveis melodias, arrastando-os em 

direção a ela quando atraídos, e quando eles eram arrastados ela os mergulha no abismo 

aniquilador. Mas Ulisses safou-se dessa sina, adverte Marbod de Rennes. Ele tapou os 

ouvidos da sua tripulação às notórias canções, enquanto fisicamente se refreou de ser capaz de 

mudar o seu curso, por ser amarrado com cordas ao mastro do veloz navio. Não menos 

sucedidamente ele enganou os doces venenos da má Circe. Aqueles que o bebiam tomavam a 

forma de bestas selvagens, transformados em semelhança a cachorros e porcos sujos. Tais 

animais assim seduzidos, continua Marbod de Rennes, significam aqueles degenerados e 

sensualistas por viverem a vida de um rebanho de animais debaixo da onda da luxúria. A 
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máxima moralizadora dessas referências lendárias e mitológicas a aberrações femininas, que 

comprometem por sua natureza e sexualidade a integridade física, moral e espiritual do 

homem, não poderia estar de forma mais catequética colocada por Marbod de Rennes. 

E é mesmo nesse sentido moralizador que, na coluna 1699, linhas 71-82 do De 

meretrice, Marbod de Rennes predica com um tom apostrófico ao estilo sermonístico 

concitando, com grande temor e aparente aversão, duas características fundamentais da 

femifobia misógina constante do complexo androcêntrico, os homens a terem cuidado com os 

melosos venenos, as doces canções e com os arrastamentos para as profundezas negras; a não 

deixarem o encanto de aparências artificiais seduzi-los; e a estarem temerosos das chamas 

destrutíveis e da feroz serpente. Isso porque, se uma bela mulher os corteja com o objetivo de 

os enganar, e se eles têm tal confiança em si mesmos que de coração firme se preparam para 

entrar na briga, eles se enganarão a si mesmos com ignorância, se desprezam os dardos do 

inimigo. Não é a regra nesse tipo de luta que os homens possam ganhar em combate de perto. 

É melhor empreender uma recuada e alcançar segurança com os seus próprios pés. Se os 

homens correrem, vão fugir; se aproximarem, vão ser pegos. Então, diante desse dilema, o 

conselho final de Marbod de Rennes é a adoção da tradicional postura misógina 

maximamente recomendada pela visão religiosa acerca da proximidade feminina: ficar longe 

da mulher, não ir atrás dela, porque alguém que brinca com desejo, diz ele, pode ser 

transformado em pedra pela simples mirada da Górgona. 

Finalmente, na coluna 1699, linhas 84-90 do De meretrice, depois de toda essa 

exposição e arrazoado feitos em relação ao que de ruim e de perdição representa o lado 

malévolo da mulher, Marbod de Rennes coroa o seu tom catequético moralizador com a 

prédica doutrinária de fundo e de objetivo religiosos, servindo-se da parábola do homo viator 

que deve estar sempre munido de cautela e de piedade, respaldado pelas insígnias da fé cristã 

para pode atravessar ileso o turbulento mar das seduções e das perdições femininas. Com a 

expressiva alegoria da barca, tão cara à cosmovisão medieval principalmente em sentido 

religioso, aconselha Marbod de Rennes, com o afã da voz de um pregador convicto da sua 

missão de redenção cristã e misógina, a quem quer que seja que busque os calmos mares da 

terra na barca da Igreja que, a fim de chegar ao porto desejado da terra natal, evitando assim 

canções sonoramente doces e atrações perigosas, deve bloquear e proteger o ouvido com a 

doutrina da lei e manter-se amarrado à madeira com a corda do medo divino, pois a madeira é 
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a cruz da nossa salvação, como o mastro do navio, o qual não é sem vergas das velas, que são 

os braços da cruz. Assim, dessa forma elaboradamente alegórica, Marbod de Rennes, de 

forma doutrinária e piedosa mistifica, com a ideologia e a ordem política de insígnias 

máximas da fé cristã, o ulíssiaco exemplo intemerato do paganismo clássico, símbolo de uma 

ética épica e androcentricamente sancionada. 
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Resumo: O presente trabalho é referente a um projeto de pesquisa que tem como objetivo 

principal analisar as práticas pedagógicas que envolvem a literatura no contexto escolar, além 

de buscar compreender o papel da literatura infantil no processo de formação de bons leitores 

no processo de alfabetização e como ocorre a mediação nas atividades de leitura da escola. 

Cada vez mais são as crianças que chegam ao final do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 

sem serem alfabetizadas e com pouco interesse por livros e leituras. Atualmente, as crianças 

também convivem com um mundo de novas tecnologias à sua volta, deixando de lado a 

prática da leitura de livros literários. Sabemos que o hábito de leitura desde os anos iniciais é 

essencial para evitar problemas futuros, como dificuldades em produzir e interpretar textos 

por exemplo. Por essa premissa, questionamos qual o lugar que a Literatura Infantil tem 

ocupado nas escolas para a formação de leitores no processo de alfabetização de crianças? 

Trata-se de uma pesquisa de campo que será realizada em duas escolas públicas do município 

de Catalão-Go, uma localizada na região central da cidade de Catalão e a outra em um bairro 

de periferia do mesmo município. Nessas escolas, serão selecionados dois grupos de crianças, 

na faixa etária de 6 a 7 anos de idade, seus respectivos professores, bem como, a direção e 

coordenação de cada instituição, sendo o grupo de Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Através de observações nas escolas e nas reuniões de planejamento e pelas entrevistas com 

um grupo de professores percebemos uma ênfase nas atividades dos livros didáticos e nos 

métodos sintéticos de alfabetização. Contudo, é importante ressaltar que a pesquisa está em 

andamento e apresentamos resultados parciais sobre as dimensões conceituais que os 

professores apresentam acerca do trabalho com literatura infantil no ciclo alfabetizador.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil, Alfabetização, Prática docente. 

 

Introdução 

Cada vez mais as crianças chegam ao final do 1º e 2º anos do ensino fundamental sem 

serem alfabetizadas e sem nenhum interesse por livros e leituras. Atualmente, as crianças 

também convivem com um mundo de novas tecnologias à sua volta, deixando de lado os 
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importantes livros, como os da literatura infantil. Sabemos que o contato com a literatura 

infantil desde a tenra idade pode contribuir muito para a alfabetização de crianças, uma vez 

que o desenvolvimento da leitura e escrita não se resume apenas na memorização de grafemas 

e fonemas. Esta vai além, pois é um processo gradual, onde as crianças adquirem a escrita 

padrão de forma natural e não ―manual‖ por meio de exercícios de escrita repetitivos e fora de 

contexto. 

Soares (2008) considera a alfabetização um processo histórico social de múltiplas 

dimensões, deste modo à escola deve repensar este processo como algo dinâmico e de 

construção social, levando em conta que as crianças trazem consigo diferentes bagagens de 

letramento, que reconhecem letras e números. Com isso faz uma crítica ao processo linear, 

fragmentado e descontextualizado presente em sala de aula. 

Diante disso, sabemos que a escola pode ser eficaz no desenvolvimento de bons hábitos de 

leitura e escrita na vida delas, utilizando-se de métodos eficientes, atrativos e agradáveis como 

a literatura infantil. É relevante para o desenvolvimento infantil permitir-lhe ouvir histórias 

por meio de leituras de livros e incentivá-los à contação e até mesmo reconto dos fatos, 

permitindo o desenvolvimento da oralidade, contribuindo. Por isso, ao propor o projeto de 

pesquisa a contribuição da literatura infantil na formação de bons leitores objetivamos 

analisar o papel da literatura infantil no processo de formação de bons leitores em uma classe 

de alfabetização em uma escola do município de Catalão-GO. Além disso, pretendemos 

investigar a prática pedagógica dos professores utilizada com a literatura infantil nos anos 

iniciais do ensino fundamental. (1º e 2º anos do ensino fundamental).  

Ao longo dos anos a educação, tem se preocupado na formação de indivíduos críticos, 

responsáveis e atuantes na sociedade. Sabemos que a escola exerce uma função primordial 

para que as crianças possam alcançar esses objetivos, então se faz necessário que os 

professores descubram meios pedagógicos e critérios para poder incentivar bons hábitos de 

leitura para a formação desses indivíduos, desde a tenra idade. Sabemos que a literatura 

infantil é um instrumento e um caminho muito eficiente para exercer essa função na relação 

ensino – aprendizagem, por ela ser desafiadora, motivadora e com grande poder de 

compreensão e transformação da criança em um sujeito ativo e responsável na sociedade em 

que vive. ―Ler sempre significou abrir as comportas para entender o mundo através dos olhos 

dos autores e da vivência das personagens‖ (ABRAMOVICK, 1997, p. 14). O primeiro 
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contato das crianças com a literatura infantil, geralmente, é feito oralmente pela contação de 

histórias no âmbito familiar, é o início de um caminho de muitas aprendizagens para a 

formação de um bom leitor e de infinitas descobertas para ela. Porém, apenas uma quantidade 

mínima de crianças que se oportunizam dessas magias encantadas na vida familiar, deixando 

assim essa função somente para a escola. Com isso, a maioria das crianças entra em contato 

com a literatura infantil apenas quando chegam às salas de aula e está ainda sendo utilizada 

apenas como um ―pretexto‖ para o ensino da leitura e da aprendizagem gramatical. Além 

disso, muitos educadores não gostam de trabalhar com esse gênero por falta de conhecimentos 

que os ajudam a ―dar vidas às histórias‖ para uma melhor compreensão das crianças. Outros 

desconhecem inclusive o gosto e a faixa etária ideal para cada história que o livro é indicado. 

Portanto, os professores alfabetizadores devem estar aptos a trabalhar com esse gênero 

conforme a expectativa desejada do público infantil, de forma engraçada, com ritmo e 

proporcionando assim um clima para as crianças poderem imaginar, sentir, pensar e visualizar 

com os olhos da sua imaginação.  

 

Alfabetização, Letramento e Literatura Infantil: caminhos que se entrecruzam 

      Conhecer o histórico do processo de alfabetização e da Literatura Infantil no Brasil, 

permite-nos compreender seus avanços, desafios e retrocessos, e ainda o seu ponto de 

entrecruzamento. Segundo Magalhães (2005), o professor deve ter consciência que não é 

possível alfabetizar sem conhecer a história dos métodos de alfabetização para fazer as suas 

adaptações e assim poder escolher seu melhor método de ―ensinar‖, levando-se em conta que 

cada criança tem aprendizagem diferenciada da outra e o que é ideal para uma determinada 

criança nem sempre funciona igual para todos.  

        Segundo a pesquisadora Mortatti (2004), até 1808, época do Brasil colônia os 

professores utilizavam cartilhas aos moldes portugueses e às vezes criavam o seu próprio 

material de alfabetização. Somente a partir de 1880 surgiram às primeiras cartilhas no Brasil, 

contrariando o antigo modelo português e aos moldes do modelo João de Deus, o mais 

conhecido nessa década. Os métodos sintéticos foram os primeiros modelos utilizados nas 

cartilhas brasileiras. Nesse método, primeiro ensinavam-se as letras para depois, ensinar suas 

formas e o seu nome para partir para as sílabas, as palavras, as frases e por último os textos.  
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 Para Magalhães (2005), com a independência do Brasil houve a necessidade de 

expandir o ensino no país. A partir de 1892 foram produzidos materiais voltados para a 

nacionalidade brasileira para atender as séries específicas das escolas.  

 Carvalho, (2005) p. 32 e 33 evidencia que a partir da década de 1920, surgiu no Brasil 

um novo modelo de escola, a Escola Nova, com novos ideais e mudanças no modelo de 

ensino. A criança passou a ser o centro no processo de aprendizagem. Criaram-se novos 

métodos – a partir da realidade – aprender fazendo. Com isso, surgiram os métodos globais: 

aprender a ler a partir de histórias ou orações, ou seja, do todo para as partes menores.  

A autora ressalta ainda que os métodos globais mais conhecidos são: a palavração, a 

sentenciação e os contos. Na palavração, primeiramente as crianças aprendiam as palavras 

para depois aprender as sílabas, letras e sons. Na setenciação, primeiro as crianças conhecem 

as frases e depois as partes menores. Nos contos, são utilizadas pequenas histórias para depois 

analisar as partes menores. 

          Mortatti, (2004) descreve que com a introdução do ―novo modelo de escola‖ e a ―nova 

concepção de criança‖, houve a necessidade de outra modalidade de ensino. Após discussões 

generalizadas, foi implantado o ―método analítico‖ ou ―método global‖, nele o método de 

ensino da leitura deveria ser iniciado pelo ―todo‖ e depois para as ―partes‖, priorizando esse 

ensino a partir das ―historietas‖. A introdução desse novo modelo de ensino no Brasil foi 

instituído em São Paulo no documento ―Práticas para o ensino da leitura pelo méthodo 

analytico (Diretoria Geral da Instrução Pública/ SP -  1915)‖. 

 De acordo com a autora Carvalho (2005),os métodos globais exigiam uma mudança 

radical dos professores, como conhecimento e dedicação, além disso, havia dificuldades para 

eles criarem os materiais didáticos. Contudo, diante a variedade de métodos, surgiu a 

conhecida ―querela dos métodos‖, como também defensores e contrários aos seus usos. 

 Segundo Decroly (1929) apud Carvalho (2005), (p. 35 e 36) O pesquisador Decroly, 

(1929), foi influenciado pela psicologia para implantação do método ideovisual de Decroly, 

ele defendia uma alfabetização a partir de materiais concretos para o desenvolvimento 

auditivo, visual e tátil nas décadas de 1960 e 1980. Para ele, a leitura somente existia quando 

havia observação associada a expressão. Esse método era utilizado para os alunos que 

possuíam necessidades especiais, logo houve adaptações também para as escolas regulares. 
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Nesse método, as crianças aprendiam as diferenças e as semelhanças entre as palavras, em 

seguida as sílabas e depois as letras. 

       Carvalho (2005) relata que nos anos 70 um grupo de educadores elaborou um método 

com base da Linguística e da Psicologia, a chamada metodologia de base linguística. Nesse 

método a criança vai partir da linguagem oral para a escrita. É um método que leva a criança a 

intuir (pensar), mudar as regras e trabalhar as combinações da mesma frase. A alfabetização 

deve começar por frases curtas e não textos, esse tipo de método assemelha-se ao método 

sintético de aprendizagem, centrado na memorização,                              

Segundo Freire (2005) apud Carvalho (2005) expõe que ―desde o começo, na prática 

democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas‖. 

Ele propõe uma metodologia de ensino conhecida como palavração (palavras - chave) 

relacionando à vida política e social do Brasil. Segundo ele, a alfabetização era uma forma de 

retirar os oprimidos das condições de vida miseráveis e dar novas oportunidades de lutar 

contra as injustiças sociais e políticas. Esse autor afirmava que alfabetização para os 

analfabetos adultos era uma forma deles realizarem a ―leitura de mundo‖, com um olhar 

diferenciado. Seu método era baseado a partir do vocabulário do cotidiano de cada sociedade. 

A proposta do método de Freire tornou-se a mais conhecida internacionalmente, como a 

pedagogia do oprimido, da libertação e da crítica. 

 A autora Mortatti, (2004) relata que devido à ênfase sobre qual seria o ―melhor 

modelo de ensino‖, já no final da década de 1910, o termo ―alfabetização‖, começa a ser 

utilizado para referir-se ao ensino inicial da leitura e da escrita. A partir dessa década 

enfatizaram o ensino da leitura baseado em métodos mistos ou ecléticos (analítico- sintético e 

vice versa), envolvendo uma ―mistura de métodos‖ no processo da alfabetização. No final da 

década de 1970, após várias discussões sobre qual seria o melhor método para ensinar, 

fundaram outro modelo, baseado em como ensinar e a quem ensinar centrado nas questões 

psicológicas e na maturidade da criança. 

Para Soares (2003, p. 17) ―ninguém aprende a ler e a escrever senão aprender a 

relacionar os grafemas com os fonemas – para codificar e para decodificar. Isso é uma parte 

específica do processo de aprender a ler e escrever. Ler e escrever é aprender a codificar e 

decodificar‖. 
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Diante disso, o professor deverá mediar o processo de aprendizagem das crianças para 

a apropriação desse código alfabético para depois ―corrigir os erros‖ ortográficos. 

Soares (2003, p. 17) evidencia que a partir do contato com a escrita que a criança vai 

construindo conhecimento e hipóteses a respeito da escrita. Isso ocorre por meio das 

propagandas, folhetos, produtos de supermercado e outros tipos de materiais do interesse 

delas e que estão presentes no seu cotidiano. Dessa forma, na sala de aula os educadores 

devem proporcionar diferentes formas de gêneros textuais para que elas possam entrar em 

contato com a técnica da escrita de forma sistemática por meio de textos que tenham 

significados, como a literatura infantil para poder inseri-las no letramento. 

Atualmente a maior parte das crianças já chega à escola com um conhecimento prévio 

em relação à escrita e a leitura. Devido a essa aprendizagem já adquirida, é fundamental que 

os educadores tenham uma formação adequada e saibam dominar a língua portuguesa para 

saber o nível de conhecimento que a criança já possui e assim poder introduzi-la no mundo da 

escrita. 

A partir da década de 80, o pensamento construtivista foi introduzido no Brasil com a 

finalidade de reverter o fracasso da escola no processo de alfabetização das crianças. Ele é 

baseado nas pesquisas da argentina Emília Ferreiro e outros colaboradores. O construtivismo 

não seria mais um novo método a ser aplicado, mas uma ―nova revolução conceitual‖ de 

ensino, demandando abandonar os métodos tradicionais e questionando o uso das cartilhas 

(MORTATTI, 2004).A prática do construtivismo para a sala de aula foi proposto em: 

trabalhar com os nomes das crianças, ensinar o alfabeto associado a esses nomes, ser mais 

tolerante com os erros das crianças e classifica-las em fases – pré-silábico, silábico, silábico 

alfabético e alfabético (CARVALHO, 2005). 

Ferreiro (1985), (p. 12 a 16), evidencia que no período silábico a criança começa a 

descobrir que é preciso uma quantidade mínima de letras para que esteja escrito alguma coisa, 

é necessário um mínimo de caracteres para que uma série de letras sirva para ler, relação entre 

o nome e o tamanho do objeto, neste período ela começa a descobrir que as partes da escrita 

(letras), correspondem com a palavra (sílaba).  

A alfabetização e o letramento ―são distintos, mas estão interligados‖, um faz a 

complementação com o outro. A alfabetização é o conhecimento do código escrito, 

relacionando letra (grafema) e som (fonema) (SOARES, 1998, p. 15). 
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 O letramento não é apenas o conhecimento da codificação e decodificação, além do 

sistema da escrita, consiste principalmente em saber utilizar a leitura e a escrita em seus 

diversos usos sociais, como: histórias em quadrinhos, cartazes, revistas e jornais, são 

variedades de gêneros. No letramento a criança constrói o conhecimento, através do contato 

com a literatura infantil, as histórias e o poema. São textos que tem um significado, um 

sentido. 

  Para Kleiman (2005), ―letramento é um conceito criado para referir-se aos usos da 

língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar. Ela ainda especifica que o 

letramento não é um método, mas um envolvimento com o mundo da leitura e da escrita. Não 

é alfabetização, mas a inclui‖. Kleiman considera que ser alfabetizado é poder participar de 

forma autônoma das muitas práticas do letramento. 

Freire (1993) pontua que ―as escolas deveriam estimular o gosto pela leitura e da 

escrita durante todo o tempo de sua escolarização. Que estudar não significa um fardo e ler 

uma obrigação, mas uma fonte de alegria e prazer. Isso deveria começar na pré-escola, 

intensificando-se no período da alfabetização, sem jamais parar‖. 

Formar leitores competentes significa formar alguém que compreende o que lê. Para 

essa finalidade cabe à escola oferecer materiais de qualidade e práticas de leituras eficazes. É 

necessário oferecer diferentes textos de mundo. Não se formam bons leitores apenas com as 

leituras oferecidas nas salas de aula do livro didático, e sim principalmente utilizando amplos 

e diversificadores tipos de texto e leituras de fato é que podemos desenvolver leitores 

proficientes. 

Segundo Abramovick (1997), a literatura infantil é fundamental para a formação das 

crianças e o professor ao contar uma história deverá possuir um conhecimento prévio sobre a 

mesma para poder transmitir confiança, motivação, atenção, saber usar ritmos de voz, iniciar, 

finalizar é essencial também que ele saiba trabalhar com a interpretação do olhar a partir das 

narrativas visuais, porque elas mexem com a inteligência e o imaginário das crianças. E 

imaginar é uma boa forma de ler e compreender a humanidade. Aguiar (2001), (p. 24) afirma 

que os primeiros livros editados para as crianças foram na Europa no século XVIII. Porém no 

século XVII na França também surgiram histórias apropriadas para a infância como as 

Fábulas de La Fontaine (1668-1691), as aventuras de Telemaco de Fenelon (1717) e os contos 

de Mamãe Gansa, publicados por Charles Perrault (1697).  
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    No Brasil esse gênero iniciou com a implantação da Imprensa Régia (século XIX). 

Essas obram eram vindas da Europa e tinham objetivos ideológicos também ideológicos aqui 

nesse país. Somente a partir da Proclamação da República que o Brasil passou a produzir seus 

próprios textos infantis, para instruir a nova sociedade rural em urbana. Mas essas obras ainda 

possuíam linguagens ideológicas como o exagero ao patriotismo‖ (AGUIAR, 2001, p. 25). 

 Segundo a autora Aguiar (2001) somente a partir de 1921 que o autor Monteiro 

Lobato, virou o aspecto da literatura infantil coma publicação da obra ―A menina do narizinho 

arrebitado‖. Nesta criação ele rompeu com o padrão culto, introduziu oralidade na fala dos 

personagens e narrador e também utilizou de uma linguagem compreensiva, atrativa e criativa 

para as crianças Foi realmente um grande marco da literatura infantil, alcançando todos os 

seus objetivos. 

 Conforme Aguiar, durante os períodos de 1945 até meados de 1960, esse gênero viveu 

um retrocesso quanto a sua criatividade. Os modelos de Lobato foram repetidos por outros 

autores e as crianças também passaram a consumir produções culturais destinadas aos adultos 

como a televisão que foi uma das grandes invenções tecnológicas naquele período.  

 Segundo a autora Aguiar (2001) (p. 27), nos anos 60 a produção infantil reagiu de 

forma promissora, diante a repressão desse período. Vários escritores recorreram a linguagem 

figurada em suas obras como os símbolos e as metáforas, expressando as vozes não ditas pela 

sociedade da época. Com a popularização do ensino a partir dos anos 70, as obras infantis se 

impulsionaram, pois as crianças passaram a ser vistas como importantes consumidoras, daí 

surgiram obras que não tinham compromissos com o público infantil, pedagogizaram e 

infantilizaram a infância. Eram histórias que tinham uma pluralidade de significados tanto 

para a criança como para o adulto, como neste verso de ―O reizinho mandão‖ da autora Ruth 

Rocha, publicado em 1978. 

De acordo com a autora após essa década, nos anos 80, houve uma explosão de 

publicações, a produção tornou se mais especializada com ênfase em temas como o cotidiano 

da criança, os contos de fadas modernos e as denúncias sociais. A literatura infantil nesse 

período visava ao consumo e tinham que atender o gosto da criança e a moda do momento.  

Atualmente o livro infantil tem preocupado - se mais coma linguagem visual da obra 

do que o texto escrito, levando-nos a questionar o seu valor de literatura infantil, visando mais 
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o consumo de mercado com as suas novas tecnologias de impressão para seduzir o leitor de 

qualquer faixa etária e público (AGUIAR, 2001). 

Soares (1999) relata que há dois conjuntos de livros específicos para a alfabetização 

das crianças, um que é destinado para aquisição e compreensão do código alfabético e outro 

que além de dar suporte para alfabetização, exerce a função de introduzi-las no mundo do 

letramento. Segundo ela, esses livros são a literatura infantil. Um deles está inserido na área 

da arte exercendo a função de diversão, da emoção, do prazer e da imaginação. E outro na 

área da pedagogia atuando na formação de leitores competentes.  

Conforme Soares (1999), a literatura infantil proporciona à criança a possibilidade de 

aprender a ler com autonomia e de forma prazerosa, porque são obras atrativas que possuem 

muita imagem, pouco texto, frase simples e palavras familiares a criança. 

 

O caminhar metodológico 

      O referencial teórico-metodológico que dá sustentação a este trabalho é a Teoria 

Histórico-Cultural de Vygotsky (1999), apoiando-nos em princípios do materialismo histórico 

dialético, o qual dá suporte às formas de investigação e produção de conhecimento a partir da 

pesquisa de campo. O materialismo histórico dialético foi o método utilizado por Vygotsky 

(1999) para pesquisar e produzir conhecimentos acerca de fenômenos relacionados aos 

processos psicológicos superiores, pois, segundo ele, este é o único método que considera o 

sujeito imerso em sua cultura, além de conceber o caráter histórico e complexo da existência 

do homem, como aquele que modifica a natureza e é modificado por ela, que se constitui a 

partir de processos que não se dão a conhecer de imediato, mas que vão da aparência à 

essência (MARX, 2003). 

      A primeira fase da parte empírica desta investigação ocorreu nos meses de maio a 

junho de 2014 e se constituiu de um estudo exploratório para a escolha do lócus e dos 

participantes da pesquisa, envolvendo visitas, observações das instituições, conversas de 

sondagem com gestores da rede municipal de educação e a apresentação de um questionário 

de identificação profissional aos professores da Educação Infantil e coordenadores das 

instituições. 

      A pesquisa de campo foi realizada em um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI) de Catalão - GO, visto que o maior público atendido pelo município de Catalão está 
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entre 0 e 10 anos
177

. Como critério para a escolha da instituição educativa, observamos o fato 

de que ela atendia a Educação Infantil (creche e pré-escola) e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, apesar de ser um CMEI, e também por ser considerada, pelos gestores da 

Secretaria Municipal de Educação e pela comunidade, como uma instituição bem sucedida 

quando se consideram as ações que desenvolvem e os resultados alcançados com crianças em 

processo de alfabetização. Além disso, a coordenadora desse CMEI é uma professora 

formadora do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no município e nos 

informou que desenvolvia um trabalho relacionado ao tema, com o grupo de professores da 

Educação Infantil durante os horários de planejamento.  

       Os participantes da pesquisa foram quatro professoras da Educação Infantil nos 

períodos matutino e vespertino e os critérios estabelecidos para a escolha foram: estarem 

trabalhando com crianças de quatro a cinco anos de idade, ou seja, na pré-escola, escolha que 

será melhor detalhada na parte dedicada à metodologia dessa dissertação. Outro critério para a 

escolha dos participantes foi o fato de serem efetivas na Rede Municipal de Educação de 

Catalão e terem mais de cinco anos de experiência. O critério de serem concursados foi 

utilizado para a escolha das professoras e coordenadoras, já que apenas os concursados da 

Rede Municipal de Educação participam da Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), 

promovido pela rede municipal de educação, que tem como proposta a unificação do trabalho 

pedagógico, o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores através do intercâmbio 

de experiências, bem como do acompanhamento e avaliação do processo de ensino-

aprendizagem.  

      A partir das escolhas do lócus e participantes da pesquisa, iniciamos a segunda fase da 

pesquisa de campo, que ocorreu no segundo semestre de 2014, quando foram realizadas as 

entrevistas semiestruturadas e observações dos participantes visando compreender quais as 

concepções e práticas de alfabetização e letramento dos professores escolhidos.  

       As entrevistas semiestruturadas ocorreram no mês de agosto de 2014 e foram 

organizadas em torno de um roteiro, que contém os tópicos que foram averiguados. Para 

Manzini (2003), é possível um planejamento da coleta de informações por meio da elaboração 

de um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. O roteiro serviria, então, 
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para além de coletar as informações básicas, como um meio para o pesquisador se organizar 

para o processo de interação com o informante. Além disso, a entrevista semiestruturada ―[...] 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]‖ (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

      O local e horário para a realização dos encontros ficaram a critério dos participantes, 

para não atrapalhar o trabalho com as crianças e para assegurar a privacidade dos mesmos. As 

entrevistas ocorreram na própria instituição, na sala dos professores, foram gravadas em áudio 

e transcritas pelo próprio pesquisador. Realizamos duas entrevistas com cada professor, no 

contraturno, durante o horário reservado para planejamento pedagógico.  

     As visitas para observação ocorreram nos meses de agosto a novembro de 2014 e 

foram realizadas uma vez por semana em cada turma, nos períodos matutino e vespertino, 

totalizando doze visitas, sendo quatro horas de observação em cada visita, perfazendo um 

total de quarenta e oito horas de observação. 

      Para validar a inserção no campo, além do Termo de Anuência solicitando autorização 

da Secretaria Municipal de Educação de Catalão elaborou-se um Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido, confirmando com os sujeitos que aceitaram colaborar com a investigação 

um compromisso ético, que, entre outros princípios, garante a preservação do anonimato de 

cada um deles. 

       Ao pesquisarmos o cotidiano de uma instituição de Educação Infantil, pudemos refletir 

criticamente acerca do nosso objeto de estudo, considerando os caminhos contraditórios 

percorridos para compreender dialeticamente a relação entre concepções e práticas de 

professores de Educação Infantil e os processos de alfabetização e letramento no contexto pré-

escolar. Captar esse movimento sob uma perspectiva dialética envolveu não apenas uma 

reflexão teórica, mas a busca por um método investigativo que nos aproximou da complexa 

dinâmica dos fenômenos (BARBOSA, 2010). 

 

Resultados e conclusões 

         Através da revisão bibliográfica, observações e entrevistas semiestruturadas, foi 

possível identificar que apesar das descobertas e estudos acerca da relação aos processos de 

alfabetização, letramento e literatura infantil, essa relação ainda é cercada por dúvidas, 
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incertezas para as quais nem mesmo os educadores que atuam neste nível conseguem 

encontrar respostas e direcionar os rumos do processo educativo das crianças que a 

frequentam.  

       A partir de observação participante e entrevistas com professores da pré-escola foi 

possível perceber e a predominância de métodos sintéticos de alfabetização, pautados no 

ensino e fixação de sílabas e letras. Além disso, questionamos o lugar que a literatura infantil 

tem ocupado nas classes de alfabetização, uma vez que a literatura infantil tem sido usada 

apenas como apoio para atividades de decodificação de silabas ou fixação da leitura, ou ainda, 

nos intervalos entre uma e outra atividade. Esse fato deve ser visto com cuidado pois o 

trabalho com literatura infantil desde as séries iniciais: é uma forma de mostrar que ―ler não é 

apenas uma atividade escolar a mais, mecânica e descontextualizada, mas uma atividade vital, 

que precisa ser, desde cedo plena de significação‖ (Abramovick, 1997, p. 07). 

        Ao longo da pesquisa percebemos que, apesar de não compor a problemática inicial 

desse trabalho, a conclusão desta investigação conduziu-nos a outra temática – a formação de 

professores. A partir da pesquisa de campo e das análises empreendidas, percebemos que era 

improvável a dissociação de tal temática e do objeto em estudo, uma vez que para se refletir 

sobre as concepções e práticas de professores da Educação Infantil acerca dos processos 

alfabetização e letramento na pré-escola, levamos em consideração os processos de 

subjetivação que constituem o docente.  

        Tornar-se professor implica em um processo de subjetivação, ou seja, de constituir-se 

subjetivamente enquanto ser histórico e social, ativo, produtor de sentidos e significados 

acerca das suas vivências pessoais e sociais. Deste modo, a subjetividade é processual, 

histórica e dialética, na medida em que se constitui nas relações que o sujeito estabelece ao 

longo de sua história, dos sentidos que constrói, dos afetos gerados na relação com o outro, 

sendo constituída e também constituindo o grupo social (GONZÁLES REY, 2003). 

       Nesse sentido, se reduzíssemos a investigação sobre a prática dos docentes da 

Educação Infantil aos problemas pedagógicos que geram ações particulares em sala de aula, 

numa perspectiva restrita, estaríamos desconsiderando a influência da realidade social sobre 

ações e pensamentos e sobre o conhecimento como produto de contextos sociais e históricos. 

Por isso, para compreendermos as concepções e práticas pedagógicas de tais professores, 

consideramos a relevância de se pesquisar a organização da instituição em que esses 
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professores atuam e as orientações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, o 

material didático adotado pela rede municipal de educação e outros fatores que influenciam 

no trabalho do professor em relação aos processos de alfabetização e letramento, como será 

demonstrado nas análises das atividades em campo. 

Dessa forma, não poderíamos deixar de sinalizar as influências e limitações das 

formações inicial e continuada recebida pelos participantes da pesquisa, sendo que essa 

temática não poderia passar despercebida por nós, professoras que se ocupam diariamente 

dessa tarefa, principalmente porque ela possibilitou, a partir dos resultados que obtivemos, 

reavaliar também as nossas concepções e práticas pedagógicas no trabalho de formar 

professores.  
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A TERMINOLOGIA DA PRODUÇÃO DO QUEIJO NO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM: 

ESTUDO DE ALGUNS TERMOS EM VARIAÇÃO COOCORRENTE 
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Resumo: Este trabalho está inscrito na linha de pesquisa Léxico e Terminologia, 

especificamente no projeto de pesquisa Socioterminologia - Termo e variação, em 

desenvolvimento no Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos 

(http://www.centrolexterm.com.br), do Departamento de Linguística, Português e Línguas 

Clássicas da Universidade de Brasília - UnB. O objeto de estudo - a terminologia do queijo -  

está centrado na abordagem socioterminológica, por considerar que as terminologias 

assentam-se na diversidade linguística social, histórica e geográfica. Nosso objetivo é 

apresentar um conjunto de dados, referente à produção de queijo no município de Apuí – AM, 

com base em pressupostos teóricos e metodológicos da Terminologia. Assim, justificamos 

que a recolha dos dados é de natureza qualitativa e de cunho descritivo e exploratório, 

fundamentado na variação por que passam os termos. Para isso, seguimos o procedimento 

metodológico: i) delimitação do objeto de estudo em vista do público-alvo; ii) entrevistas 

diretas; iii) transcrição dos dados em ficha terminológica; iv) seleção dos dados para 

constituição de corpus; v) definição de um mapa conceitual;  vi) organização dos dados em 

verbetes de um glossário. Os verbetes que compõem o glossário estão organizados de acordo 

com a proposta metodológica de Faulstich (1990): termo-entrada + categoria gramatical + 

área do conhecimento + definição + contexto + fonte ± variante ± remissiva ± nota. Como 

resultado, os dados analisados mostram uma significativa presença de variantes coocorrentes. 

Os resultados da pesquisa revelaram que a Terminologia está nas práticas sociais dos 

profissionais e dos usuários envolvidos com a atividade. Dessa forma, percebemos que a 

Socioterminologia oferece ferramentas para se fazer estudo de conhecimentos especializados. 

Nesse sentido, observamos a importância que os produtos terminográficos como os glossários 

possuem para a comunicação profissional, tendo em vista que eles registram o conhecimento 

do léxico utilizado em determinadas conjunturas sociais e profissionais que frequentemente 

não são privilegiadas nos dicionários.  

PALAVRAS-CHAVE: Terminologia; Socioterminologia; Variação coocorrente. 

  

Introdução 

 O objeto de análise deste trabalho são as variantes coocorrentes identificadas no 

vocabulário do queijo, atividade desenvolvida no município de Apuí – AM. O estudo mostra 

que a variação provoca um conjunto de mudanças comuns na linguagem de especialidade.  
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 Aluna sob orientação da professora Doutora Enilde Faulstich da Universidade de Brasília - UnB. 
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 Como é sabido, a variação acontece nas línguas de maneira natural, gerando 

modificações em vários aspectos linguísticos, como o lexical, o fonológico, o morfológico, o 

sintático e o semântico. No entanto, para Wüster (1998, p. 150, apud FAULSTICH, 2001, p. 

17) ―variação linguística era toda perturbação da unidade linguística‖, tendo em vista que ele 

defendia a univocidade e a monorreferencialidade na Terminologia. 

 Nessa perspectiva, tomamos os pressupostos teóricos da Terminologia e da 

Socioterminologia para o embasamento desse estudo. Justificamos a escolha dessas duas 

disciplinas pelas seguintes razões: A Terminologia, por ser essencial para o desenvolvimento 

tecnológico de qualquer comunidade linguística e a Socioterminologia, por ser essencial para 

o estudo do vocabulário especializado como método para o reconhecimento das ocorrências 

de variantes terminológicas. 

   

1 Terminologia 

A Terminologia é uma disciplina que se desenvolve a partir de uma prática social, a 

fim de descrever conceitos e facilitar a organização de vocabulários especializados que 

promovam a comunicação científica e técnica. No entanto, o conceito de Terminologia abre 

três possibilidades de interpretação como observa Cabré (2001, p. 1): 

 

 Em primeiro lugar, usa-se esse termo para fazer referência à matéria ou 

disciplina que se ocupa do estudo dos termos, também denominados 

unidades terminológicas. E se concebem os termos como as unidades léxicas 

que representam e permitem transferir o conhecimento especializado dos 

domínios científico-técnicos. 

 Em segundo lugar, usa-se o termo terminologia para referir-se à vertente 

dessa matéria, prática que consiste na recompilação, descrição, edição e 

normalização das unidades terminológicas. Essa prática conduz a diferentes 

produtos terminográficos, dentre os quais cabe destacar os glossários 

especializados, também denominados vocabulários técnicos ou léxicos 

especializados, como o exemplar mais prototípico. 

 Em terceiro lugar, usa-se também a mesma forma terminologia para 

denominar o conjunto das unidades terminológicas de uma disciplina ou 

âmbito especializado (CABRÉ, 2001, p. 1).
179

 (Tradução nossa). 
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En primer lugar, se usa este término para hacer referencia a la materia o disciplina que se ocupa del estudio de 

los términos, también denominados unidades terminológicas. Y se conciben los términos como las unidades 

léxicas que representan y permiten transferir el conocimiento especializado de los dominios científico-técnicos.  

En segundo lugar, se usa el término terminologia para referirse a la vertiente aplicada de esta materia, práctica 

que consiste en la recopilación, descripción, edición y normalización de las unidades terminológicas. Esta 
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 Em outras palavras, a Terminologia se refere inicialmente, à disciplina que toma os 

termos como objetos de estudo que, por sua vez, são capazes de transmitir informações 

específicas, relacionadas a um domínio de conhecimento. Depois, ela é entendida como 

disciplina que oferece suporte para que seja realizado o estudo dos termos numa perspectiva 

terminográfica, isto é, que permita a organização de glossários especializados. Por fim, a 

Terminologia contempla o conjunto de termos que expressa o vocabulário de especialidade 

dos diversos campos profissionais. Portanto, afirmamos, com Cabré (2001), que a 

terminologia tem a função de representar e transferir o conhecimento especializado. 

 Para Faulstich (2015) a Terminologia é entendida como: 

  

―1. Conjunto de palavras técnicas pertencentes a uma ciência, atividade profissional, 

pessoa ou grupo social. 2. Disciplina linguística dedicada ao estudo científico dos 

conceitos e dos termos usados nas línguas de especialidade. 3. Disciplina que estuda 

a forma e o conteúdo dos termos com base nos significados que adquirem no uso, 

em linguagens de especialidade (FAULSTICH, 2015, em elaboração).  

 

 Desse modo, a Terminologia contempla todas as palavras que configuram os 

diversos segmentos profissionais porque é a disciplina que se ocupa de descrever e analisar as 

palavras técnicas que caracterizam uma determinada área do conhecimento, ao oferecer 

métodos sistematizados para documentar termos em materiais terminográficos que circulam 

nas esferas sociais, transmitindo conceitos técnico e científico de maneira adequada. Por essa 

razão, podemos dizer que o vocabulário especializado identifica o sujeito nas suas práticas 

discursivas.  

 

1.2 Socioterminologia 

 A Socioterminologia, abordagem social da Terminologia, postula a variação como o 

principal objeto de estudo nos mais diversos usos da língua. Além disso, essa disciplina 

acomoda os aspectos que relacionam língua de especialidade e realidade social. Com 

referência à Socioterminologia, Faulstich (2006, p. 29) esclarece: 

                                                                                                                                                                                     
práctica conduce a diferentes productos terminográficos, entre los que cabe destacar los glosarios especializados, 

también denominados vocabulários técnicos o léxicos especializados, como el ejemplar más prototípico.  

 

En tercer lugar usamos también la misma forma terminologia para denominar el conjunto de las unidades 

terminológicas de una disciplina o ámbito especializado (CABRÉ, 2001, p. 1). 
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A socioterminologia é, portanto, um ramo da terminologia que se propõe a 

refinar o conhecimento dos discursos especializados, científicos e técnicos, a 

auxiliar na planificação linguística e a oferecer recursos sobre as 

circunstâncias da elaboração desses discursos ao explorar as ligações entre a 

terminologia e a sociedade. 

 

 Nesse sentido, a variação terminológica é uma das principais contribuições para os 

estudos da linguagem de especialidade, porque resulta das práticas discursivas dos sujeitos. 

Isso contribui de maneira significativa para que os termos transmitam conceitos que retratem 

a realidade linguística dos falantes. Ao desconsiderar-se a variação e a interdisciplinaridade na 

pesquisa socioterminológica, prejudica-se a disseminação dos conceitos dos usuários 

(FAULSTICH, 1995).  

 Podemos perceber nesse aspecto a importância da Socioterminologia para o estudo 

do vocabulário especializado, uma vez que toda língua viva é passível de sofrer variação. 

Nesse sentido, quando não admitimos as diversas possibilidades que o falante tem a sua 

disposição para o ato de denominar, excluímos o sujeito, que é o principal ator do processo 

discursivo, linguístico e cognitivo da comunicação, seja especializada ou não. 

 Segundo Faulstich (1995, p. 2), é em virtude de o linguista considerar o uso da 

linguagem falada, ao estudar o vocabulário especializado, que a Socioterminologia ―vem 

adquirindo, por isso, posição de disciplina de caráter teórico e não somente de um método 

analítico aplicado. Com vistas a contribuir para o desenvolvimento de pesquisas teórico-

práticas que levem em conta termo e variante (s) [...]. 

 Sabemos que a cultura e as práticas sociais estão impregnadas no léxico. É por esse 

motivo que o trabalho do linguista baseia-se na avaliação das condições de circulação do 

termo na linguagem de especialidade. Mais uma vez, reiteramos que: 

 

A Socioterminologia é a disciplina que se ocupa da identificação e da 

categorização das variantes lingüísticas dos termos em diferentes tipos de 

situação de uso da língua. Para que o lingüista, especialista em terminologia, 

desenvolva seu trabalho de pesquisa, é preciso levar em conta critérios 

básicos de variação terminológica no meio social, bem como critérios 

etnográficos, porque as comunicações entre membros da comunidade em 

estudo podem gerar termos diferentes para um mesmo conceito ou mais de 

um conceito para o mesmo termo (FAULSTICH, 1995, p. 1). 
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 Assim, para que o trabalho terminológico tenha relevância socioterminológica, é 

importante conhecer as experiências dos usuários, a fim de que o trabalho possa atender à 

necessidade dos especialistas e dos profissionais. O pesquisador deve preparar um material 

que seja acessível à comunidade linguística com informações precisas dos termos dos campos 

léxico-semântico da área de conhecimento que foi descrita. Conforme já dissemos, a variante 

é um elemento fundamental a ser observado na fala dos usuários, as quais ocorrem nos níveis 

linguísticos e sociais nas comunicações dos profissionais. As variantes linguísticas, quando 

constam num trabalho de Terminologia, expressam, principalmente, a linguagem oral do 

contexto de ocorrência (FAULSTICH, 1995).  

Segundo Faulstich (1995, p. 3), na pesquisa socioterminológica ―o termo é descrito 

com as características lingüísticas próprias do contexto, observando-se as variantes de uso. 

Descrever o termo é posicionar-se contrário a prescrevê-lo. A descrição parte da observação 

direta dos usos da terminologia no discurso escrito e oral; a prescrição impõe o termo que 

deve ser usado na comunicação‖.  

Consequentemente, os profissionais que desempenham suas atividades de ordem 

tecnológica também se comunicam e interagem com outras pessoas que estão envolvidas nas 

transações comerciais, e, é justamente nessas interações, que os sujeitos acabam recriando seu 

léxico. Geralmente, é comum um termo de qualquer área técnica e específica ter mais de um 

termo para um mesmo conceito. 

Quando se faz um estudo, tendo como base teórica a Terminologia, é comum que o 

especialista não tenha domínio suficiente da área científica ou tecnológica a ser pesquisada. 

Por essa razão, é preciso que ele faça parceria com os profissionais das áreas especializadas, 

para que ―os dados terminológicos – informações linguísticas, conceituais etc. – sejam 

elaborados corretamente‖ (FAULSTICH, 1995, p. 3). 

 Porém, sabemos que, por muito tempo, os estudos linguísticos privilegiaram os textos 

escritos em detrimento da oralidade, assim os aspectos extralinguísticos não eram 

considerados pelo pesquisador. Partindo desse pressuposto, julga-se necessário fazer 

pesquisas que avaliem a cultura e o ambiente social onde o falante está inserido. Dessa forma: 

 

Atualmente, porém, se reconhece que a fixação de uso, mediante uma 

prescrição ou normalização, deve obedecer ao uso estabelecido, em vez de 

precedê-lo. Até pouco tempo, os dicionários e glossários registravam 
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somente o uso da linguagem escrita, todavia, nesse momento em que a 

linguagem falada adquire importância por meio da mídia, é necessário 

investigar as formas faladas do léxico (FAULSTICH, 1995, p. 1). 

 

 O posicionamento da autora deixa clara a necessidade de incluir nos estudos 

linguísticos a oralidade, que, com o desenvolvimento de novas tecnologias, ganhou 

importância no cenário acadêmico. Entendemos que, quando se privilegia somente a escrita 

nos estudos linguísticos, as práticas sociais do sujeito, a heterogeneidade e a variação do 

léxico são excluídas do processo comunicativo. Isso se constitui em um grande problema para 

o léxico, que é construído nas relações sociais dos sujeitos.   

  Nessa perspectiva, portanto, a Socioterminologia tem o objetivo de sistematizar 

os termos que circulam nos discursos que permeiam o contexto de fala dos sujeitos, por isso, 

os especialistas devem promover pesquisas que tomem as variantes linguísticas 

terminológicas como objetos de descrição e análise, principalmente por elas evidenciarem de 

fato a língua que é constituída na sociedade. Dessa forma, essa abordagem contribui para o 

registro do conhecimento cultural e social de espaços que geralmente não são privilegiados 

pelos especialistas em Terminologia, em razão de desenvolverem pesquisas terminológicas 

com frequência do conhecimento científico e técnico.   

 

1.3 Postulados da variação 

 Os fundamentos teóricos da Terminologia variacionista se baseiam no conhecimento 

linguístico que o sujeito possui da língua. Isso acontece com tanta ênfase que ―cerca de 90% 

dos itens lexicais empregados no dia-a-dia são termos‖ (FAULSTICH, 2001, p. 12). Essa 

informação confirma a premissa de que na linguagem de especialidade existem variações 

terminológicas que surgem por diversos fatores que estão relacionados à própria cultura e 

história do falante, como o espaço social, as relações sociais e o tempo. A diversidade e a 

heterogeneidade linguística na Terminologia variacionista se dá em função da 

interdisciplinaridade que há entre os diversos domínios do conhecimento, pois a interação de 

diferentes profissionais beneficia o crescimento e a troca de informações, pois com o 

desenvolvimento tecnológico o conhecimento se dá em conjunto. 

 Por esse motivo, a variação revela a expressividade do tempo, do espaço geográfico e 

do contexto social dos falantes, por isso, o léxico é um produto social e cultural que surge a 
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partir das interações dos indivíduos, visto que ele representa o modo de fazer de várias 

formas.  

 No constructo da variação terminológica, Faulstich (2001, p. 23) ―organiza a 

variação em dois grandes grupos: variantes terminológicas linguísticas e variantes 

terminológicas de registro‖. A primeira é marcada pelos elementos linguísticos que compõem 

o signo, como destaca Faulstich (2001, p. 23): ―são aquelas em que o fenômeno propriamente 

linguístico determina o processo de variação‖; a segunda depende do contexto de fala do 

profissional como explica a autora (2001, p. 23): ―são aquelas em que a variação decorre do 

ambiente de ocorrência, no plano horizontal, no plano vertical e no plano temporal em que se 

realizam os usos linguísticos‖. As variantes linguísticas são divididas em: variante 

terminológica lexical – melhoramento de plantas; variante terminológica morfossintática – 

reciclagem do lixo doméstico e reciclagem do lixo domiciliar
180

; e variante terminológica 

gráfica – pólen e polem. As variantes de registro são classificadas em: variante terminológica 

geográfica – mandioca e macaxeira; variante terminológica de discurso – planta de proveta; e 

variante terminológica temporal – libra e arrátel
181

. A partir desse raciocínio, Faulstich 

(2001) elaborou um construto teórico
182

 para a teoria da variação em terminologia, 

apresentando cinco postulados, a seguir transcritos: 

  
a) a dissociação entre estrutura terminológica e homogeneidade ou univocidade 

ou monorreferencialidade, associando-se à estrutrura terminológica a noção 

de heterogeneidade ordenada; 

b) abandono do isomorfismo categórico entre termo-conceito-significado; 

c) aceitação de que, sendo a terminologia um fato de língua, ela acomoda 

elementos variáveis e organiza uma gramática; 

d) aceitação de que a terminologia varia e de que essa variação pode indicar 

uma mudança em curso; 

                                                           
180

 ―Mudança de nome: ocorre alteração de uma unidade lexical por outra que, entretanto, não está classificada 

junto à variação lexical porque neste caso se mantém a mesma raiz morfológica, o que ocasiona maior 

proximidade semântica entre os pares variantes‖ (DIEGUES, 2013, p. 62). 
181

 Para Faulstich (2001, p. 30): ―Variante terminológica temporal, aquela que se configura como mais usual 

no processo de variação e mudança, em que duas formas (X e Y) concorrem durante um tempo, até que uma 

forma se fixe como a preferida‖. ―Portanto, arrátel é variante coocorrente de libra porque elas se equivalem no 

plano do conteúdo e respondem por referências sócio-discursivas reais. Quer dizer, no discurso da culinária 

portuguesa antiga, o termo preferido para pesar alimentos variados era arrátel, enquanto libra se dividia, ora 

como moeda, ora como medida de massa, em outros discursos‖ (FAULSTICH, 2001, p. 30). 
182

 Os postulados da teoria da variação em terminologia aparecem, primeiramente, no XIII Encontro da 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), realizado na 

Universidade de Campinas (Unicamp), em junho de 1998. 
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e) análise da terminologia em co-textos lingüísticos e em contextos discursivos 

da língua escrita e da língua oral (FAULSTICH, 2001, p. 25). 

 

 Entendemos que esses postulados contribuíram para uma nova abordagem teórica da 

Terminologia. No primeiro, a autora evidencia que o estudo dos termos deve se pautar no 

interior da heterogeneidade linguística. Isso foi um grande avanço para os estudos 

terminológicos, já que, até então, acreditava-se que os termos eram homogêneos, 

monorreferenciais, pois tinham uma única definição e um único significado. Considerando os 

postulados da Teoria Geral da Terminologia – TGT, observamos que o termo se situa no 

âmbito de uma homogeneidade linguística, razão pela qual esse novo pensamento fez com 

que as pesquisas terminológicas passassem a considerar o termo como produto das relações 

sociais e culturais do falante.  O segundo postulado mostra o distanciamento da tradicional 

associação que se fazia do termo-conceito-significado. De acordo com o terceiro postulado, a 

Terminologia, sendo uma disciplina sistematizada em torno do sistema linguístico, considera 

as variantes na linguagem de especialidade. O quarto postulado evidencia que a partir desse 

construto na Terminologia, a variação tornou-se elemento de análise, indicando que, em um 

espaço de tempo, os termos podem adquirir variantes distintas para um mesmo termo técnico. 

Por fim, o quinto postulado mostra que a Terminologia deve ser analisada, partindo do 

pressuposto de que ―[...] a análise da terminologia em co-textos linguísticos e em contextos 

discursivos da língua escrita e da língua oral‖ (FAULSTICH, 2001, p. 25). A partir dessa 

discussão, Faulstich (2001) esquematiza uma estrutura básica de variação que representam 

três categorias superiores que são: concorrentes, coocorrentes e competitivas, as quais são 

divididas em subcategorias: variante formal, sinônimos e empréstimo, como se observa na 

figura 1.  
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Figura 1 – Construto teórico da variação em terminologia 

 

 Fonte: Faulstich (2001, p. 26). 

  

  Para este trabalho, consideramos apenas a variante coocorrente. Faulstich (2001, p. 

31) afirma que ―a sinonímia terminológica relaciona o sentido de dois ou mais termos com 

significados idênticos e podem coocorrer num mesmo contexto, sem que haja alteração no 

plano do conteúdo‖. Essa variante relaciona o sentido de dois ou mais termos com 

significados que podem ser iguais ou semelhantes, bem como podem coocorrer numa mesma 

situação de fala, sem haver mudança no significado das palavras. Ao contrário de muitos 

teóricos, discordantes da ideia de que há sinonímia na linguagem de especialidade, Oliveira 

(2001) constatou a presença de sinonímia terminológica. 

  

 Figura 2 – Construto teórico da variação em terminologia 

 
 Fonte: Faulstich (2001, p. 32). 
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 Portanto, de acordo com Faultisch (2001), é noção comum entre os especialistas da 

Terminologia, que a sinonímia terminológica é um elemento semântico presente na linguagem 

de especialidade; de nossa parte, compartilhamos dessa compreensão, tendo em vista 

encontrarmos em nosso corpus dois ou três termos que são utilizados para referir-se a 

conceitos semelhantes num mesmo espaço de fala. Isso expressa a importância da significação 

das palavras para o contexto semântico e também mostra que no conhecimento especializado 

existem várias formas de comunicar um mesmo termo. 

   

2 Metodologia 

O corpus da análise que empreendemos constitui-se de entrevistas semiestruturadas 

que foram aplicadas a 14 profissionais,  envolvidos com a produção do queijo. Os dados 

foram gravados num aparelho MP3, depois foram transcritos, utilizando-se a transcrição 

grafemática. Os termos foram organizados numa ficha terminológica. 

Para isso, seguimos o procedimento metodológico:  

i) delimitação do objeto de estudo em vista do público-alvo;  

ii) entrevistas diretas;  

iii) transcrição dos dados em fichas terminológicas;  

iv) seleção dos dados para constituição de corpus;  

v) definição de um mapa conceitual; 

vi) organização dos dados em verbetes de um glossário. 

Os verbetes que compõem o glossário estão organizados de acordo com a proposta 

metodológica de Faulstich (1990): termo-entrada + categoria gramatical + área do 

conhecimento + definição + contexto + fonte ± variante ± remissiva ± nota.  

 

3 Análise dos dados 

 Ao estudarmos as relações semânticas constatamos que, de fato, não há sinonímia 

perfeita na linguagem comum, bem como na linguagem de especialidade. Dessa forma, nesta 

seção, apresentamos os dados que fazem parte da dissertação de mestrado, intitulada 

Glossário socioterminológico dos termos do queijo no município de Apuí – AM. Os dados 
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foram coletados com as pessoas que são envolvidas com tal atividade.  Tais termos foram 

organizados em quadros com a seguinte distribuição: nome do termo mais recorrente pelos 

falantes; definição da unidade terminológica de acordo com o contexto de fala dos 

informantes. A seguir, apresentamos o primeiro dado. 

 
Quadro 1- Coador 

Coador s. m. [inst.]: Instrumento utilizado para coar o leite.  

 

 1.A gente já coa ele [leite] na peneira e já fica no galão certo de ir pra o laticínio. E: 

Como é o instrumento que coa o leite? I: O coador é tipo uma telinha é comprado é o 

laticínio é que cede tem uma peneirinha bem um pano bem higiênico que não pegue sujeira 

né.  

2. [...] uma tela que não passa nada aqui passa nada aqui nada nada é limpo, limpo, limpo 

e é lavado criteriosamente lavo com água e com quiboa  aí na hora que vai manusear ele 

torna  lavar corretamente para nós ... servir lá. (1. IPF1; 2. IPM2). 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

 O termo coador, instrumento utilizado para coar o leite, apresenta dois sinônimos, 

peneira e tela. O primeiro informante utiliza peneira e telinha, já o segundo utiliza tela, que 

são unidades lexicais que possuem conceitos distintos em outros contextos. Observamos que 

ambos utilizam outras unidades para referir-se ao um mesmo conceito. Apesar dessas palavras 

serem intercambiáveis nesse contexto de fala, elas não podem ser consideradas sinônimos 

perfeitos, tendo em vista que elas podem ser retomadas em outras situações para designar 

outros objetos, como é o caso de tela que no dicionário Houaiss (2001, p. 2685) significa: 

―Tecido formado por fios (de lã, seda, linho, ouro etc; teia, trama)‖. De maneira similar, 

peneira significa: ―utensílio ger. circular, constituído de armação de madeira, metal ou 

plástico e fundo de fios de arame fino, plástico, taquara etc. entrançados de forma mais ou 

menos estreita, por onde se passam substâncias transformadas em pequenos fragmentos, esp. 

farinha de cereais‖ (HOUAISS, 2001, p. 2176). Coador significa ―que ou que côa ou serve 

para coar. 2. diz-se de ou filtro constituído por crivo metálico ou saco de pano, tela, papel etc., 

us. para coar líquidos; passador‖ (HOUAISS, 2001, p. 745). Na verdade, o termo coador 

possui uma tela, por isso, coador, pode ser um hiperônimo de tela, pois todo coador que coa 

leite tem uma tela, mas nem toda tela é um coador. Assim, podemos dizer que apesar de haver 

uma aproximação dos semas, eles não são isomórficos. Abaixo apresentamos o segundo dado: 

Quadro 2 – Queijo garrafinha 
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Queijo garrafinha s. t. m. [tip. queijo.]: Queijo regional que possui formato de uma 

garrafa.  

1. Minha função é fazer as mussarelas de garrafinha. Assim que massa de lá onde está 

formando vai num tachinho com mais água quente. Ela é feita na mão mesmo, artesanal. 

Tem por que a garrafinha e feita mais quente. 2. [...] A garrafinha é mais se sequinha que 

o outro, [...] por ela ser pequena quando vai para salga aí ela dá o processo que se dá 

quando coloca ela na salmoura é a osmose é a entrada do sal e a saída do soro do queijo, 

[...] eu acho que por ela ser pequena não dá nem um quilo acho que elas. 3. Um é o queijo 

de garrafinha que outros chama de cabacinha. (1. ILM3. 2. ILF1. 3. IAM2). 
Fonte: Pesquisa direta. 

 O termo queijo garrafinha possui três variantes sinonímicas mussarelas de 

garrafinha, garrafinha e cabacinha. Diante dessas palavras, observa-se que, nesse contexto 

de fala, elas são intercambiáveis, no entanto, em outros contextos garrafinha e cabacinha 

podem ter outras acepções. Isso demonstra que a língua, de fato, varia, em razão das palavras 

possuírem uma diversidade conceitual. As variantes garrafinha e cabacinha apresentam 

conceitos sob metáfora, pela semelhança que há entre o queijo garrafinha com o objeto 

garrafinha e cabacinha. No dicionário Houaiss (2001, p. 1430), uma das acepções para 

garrafa é: ―. Recipiente de gargalo e boca estreitos, ger. de vidro, cristal ou louça e sem alça 

(s), destinado a conter líquido‖. Cabacinha significa: ―1. pequena cabaça. 2. Bola oca, ger. 

feita de cera, que se costumava encher de água ou outros líquidos [...]‖ (HOUAISS, 2001, 

539).  

 Partindo da conceptualização presente nos verbetes dessas entradas, entendemos que 

essas variantes sinonímicas se constroem a partir do aspecto visual, visto que o formato do 

queijo garrafinha se assemelha a uma cabacinha e a uma garrafinha. Diante do exposto, 

cremos que a sinonímia mesmo na linguagem de especialidade não é perfeita por expressar 

conceitos, que mesmo sendo intercambiáveis em certos contextos não podem ser aplicados a 

todos, como é o caso de cabacinha e garrafinha que expressam significados distintos com 

outros traços semânticos.   

 A seguir no quadro 3, apresentamos outro exemplo. 

Quadro 3 – Vaca leiteira 

Vaca leiteira: [animal]: Vacas que produzem o leite. 

1. Olha são leiteiras, no caso são vacas leiteiras. 2. As leiteiras nós falamos e são 

separadas do outro gado. 3. Leiteira né, as que tão dando leite né, elas fica até separada né, 

porque tão produzindo leite né, as vacas que tão paridas né daí que tão produzindo leite 

chama leiteira daí. 4. Nóis temos duas épocas que nóis tem problemas aqui principalmente 
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com esse gado é com as matrizes leiteiras. [...] Esses são cuidados os cuidados principal 

que a gente deve ter  com as matrizes, principalmente na parte das tetas das vacas [...]. 

Fontes: 1. IPM1; 2. IPAF1; 3. IPF1 4. IAM1. 
Pesquisa: Fonte direta. 

 A unidade terminológica vaca leiteira apresenta quatro variantes sinonímicas, a 

saber, leiteiras, vacas, matrizes leiteiras e matrizes. Aqui notamos que parte da variação 

ocorre por meio do apagamento de um dos formativos, como é o caso de leiteiras que sofreu 

o apagamento da base, vaca, e matrizes, que sofreu o apagamento do argumento leiteiras. 

Essas unidades lexicais são formadas por formativos que ―[...] se organizam numa sequência 

de base + predicado, até que as combinações sucessivas atinjam a exaustão semântica 

(Faulstich, 2003, p. 14).  

 Nesse sentido, constatamos que essas unidades terminológicas vaca leiteira e 

matrizes leiteiras são formadas por uma sequência de base + predicado. Na verdade, o que 

torna essas unidades inseridas na terminologia é justamente, o predicado, que é argumento 

que transpõe o conceito da linguagem geral para a linguagem de especialidade. Dessa forma, 

esses dados, coadunam-se com o pensamento de Faulstich (2003) quando afirma que os 

argumentos são: ―[...] reoperadores do significado de cada conjunto sintagmático antecedente, 

com a função de especificar, de tal forma que no intervalo que vai do + geral ao + específico 

se processa o novo conceito, que seja próprio da área de especialidade a que pertence o termo 

em causa‖ (FAULSTICH, 2003, p. 15). 

 Dessa maneira, a sinonímia terminológica dos exemplos: vaca, leiteiras, matrizes 

leiteiras e matrizes explicam o processo de relações semânticas que existe na língua, 

mostrando que existe sinonímia na linguagem de especialidade, portanto, existe variação na 

Terminologia, opondo-se ao pensamento de Wüster (1931) apud (FAULSTICH, 2001, p. 17) 

que ―defendia a tese de que a terminologia não deveria acolher ambiguidades realizadas por 

denominações plurivalentes (termos homônimos e polissêmicos) e por denominações 

múltiplas (termos sinônimos)‖. Destacamos que, embora haja sinonímia, não é perfeita, em 

razão dos conceitos não serem aplicados em qualquer contexto isolado. Constatamos a partir 

desses dados que o que é chamado de sinônimos pelas gramáticas tradicionais bem como 

pelos livros didáticos são hiperônimos e hipônimos. Assim, concordamos que o estudo das 
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relações semânticas na língua portuguesa precisa ser repensado, considerando essas 

incongruências que existe do ponto de vista conceitual.    

 Verificamos também que ao mesmo tempo que ocorre a sinonímia, mesmo que não 

seja perfeita, ocorre a hiperonímia, como, por exemplo, a unidade lexical vaca leiteira, que é 

retomado por um dos informantes como vaca. Numa relação semântica vaca é um 

hiperônimo, e leiteira é um hipônimo, isso porque toda vaca leiteira é uma vaca, mas nem 

toda vaca é leiteira. Da mesma forma, ocorre hiperonímia com os termos matrizes leiteiras e 

matrizes, haja vista que toda matriz leiteira é uma matriz, mas nem toda matriz é leiteira.  

 No quadro 4, fornecemos o último exemplo: 

Quadro 4 - Curral 

Curral [Local]: Local que serve para cuidar do gado. 

1. E: Como vocês chamam o lugar onde vocês prendem o gado pra vacinar? I: Nois  como é 

la do sul nóis chama estrebaria. Aqui chama galpão, outros chama curral. 2. E: Como o 

senhor chama o lugar que coloca o gado para vacinar? I: Cada um chama um, manga, 

curral, brete, eu chamo brete tenho o curral e o brete, (...). 3. E: Como você chama o lugar 

onde você prende o gado pra vacinar? I: Curral, mangueira. 4. E: Como se chama o lugar 

onde vocês prendem o gado coloca o gado para vacinar? I: Curral, mangueira, curral né, E: 

Tem esses dois nomes não é?I: É. 
Fonte: Pesquisa direta 

 O termo curral foi o mais recorrente para designar o local que serve para cuidar do 

gado. No entanto, também foram identificadas as variantes, estrebaria, galpão, mangueira, 

manga e brete para referir-se ao mesmo conceito de curral. Embora esses termos tenham o 

mesmo significado para os profissionais envolvidos com a produção do queijo, eles não são 

intercambiáveis, tendo em vista que a semântica dessas palavras se distancia do termo curral. 

Nesse contexto discursivo, o termo mangueira é o único que pode ser entendido de maneira 

similar, como podemos observar na definição do dicionário Houaiss (2001, p. 1835): 

Mangueira ―curral us. em trabalhos com gado manso e bravo localizado próximo à casa 

principal e feito de pedra, pau-a-pique, varas etc.‖. Nesse dicionário, vemos que o conceito 

apresentado nos verbetes para esses termos são bem distintos um do outro, apesar de fazer 

parte do vocabulário dos profissionais envolvidos com tal atividade. O termo manga 

caracteriza-se como um neologismo semântico que apresenta o mesmo significado de 

mangueira. 
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 Um fato que chama atenção nesse contexto de fala é que o primeiro informante 

utiliza três termos para referir-se ao local que serve para cuidar do gado – estrebaria, galpão 

e curral –; que segundo o dicionário Houaiss (2001) significam: curral ―lugar ger. cercado 

onde se prende e/ou recolhe gado, esp. bovino; estábulo, redil‖ (HOUAISS, 2001, p. 894). 

Estrebaria ―estabelecimento, local onde ficam os cavalos e os arreios; cavalaria, cocheira‖ 

(HOUAISS, 2001, p. 1262). Galpão ―construção constituída de cobertura de telha, palha ou 

folha de zinco, entre outros materiais, com os lados (pelo menos um deles) desprovidos de 

parede; utilizada para depósito e/ou abrigo de produtos agrícolas, maquinaria etc‖ 

(HOUAISS, 2001, p. 1422). A partir dos conceitos apresentados pelo dicionário, 

identificamos que os conceitos dos termos são distintos, porém para os profissionais 

envolvidos com a produção do queijo os três termos possuem o mesmo significado. Isso 

mostra que o significado de um termo pode ser estabelecido nas relações sociais e culturais, 

indicando que o falante é o principal protagonista da língua. 

 Destacamos que mesmo que o informante utilize essas variantes para referir-se a 

curral, o conceito apresentado no dicionário para os outros termos não se referem a curral. É 

interessante notar que o informante 1 emprega estrebaria, termo típico da sua região de 

origem, mas lembra que naquele mesmo espaço linguístico existem outras palavras, a saber, 

galpão e curral. O informante 2 denomina brete o lugar onde é colocado o gado para realizar 

todos os cuidados, que segundo o dicionário Houaiss (2001) significa: Brete ―RS nas 

estâncias, estações ferroviárias, charqueadas e matadouros, corredor curto e estreito, entre 

fileiras de estacas ou aramados, por onde se leva a gado para marcá-lo, castrá-lo, curá-lo, 

vaciná-lo, descorná-lo, pesá-lo, conduzi-lo ao banho carrapaticida ou ao vagão de transporte, 

ou abatê-lo‖ (HOUAISS, 2001, p. 510).  

 Por meio da fala do informante 2, constatamos que a unidade terminológica brete é 

mais um caso de hiperonímia e hiponímia, haja vista que a maioria dos currais possuem um 

brete, que é um corredor que serve para realizar cuidados específicos com o gado, portanto é 

um hipônimo, pois é apenas uma parte do curral, como verificamos no dicionário Houaiss 

(2001). Com referência a curral e brete ainda podemos dizer que nesse conjunto de variação 

para o termo curral são os únicos que a relação semântica constitui de hiperonímia e 

hiponímia. Dessa forma, mesmo que termos se equivalem semanticamente em determinados 
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contextos, como já observamos não são sinônimos perfeitos, justamente por não serem 

intercambiáveis. 

 Fora desse contexto, essas variantes não são sinônimas, uma vez que contêm outros 

significados distintos, como é o caso de estrebaria que significa lugar que serve para guardar 

arreios e cuidar de cavalos. Galpão também é outro termo que apresenta um conceito distinto 

de curral, no entanto, os significados caminham para o mesmo objetivo que é, local que serve 

para guardar materiais referentes a animais ou local que serve para cuidar de animais, não 

necessariamente o gado.  

 Assim sendo, esses dados demonstram que a sinonímia absoluta realmente não 

existe, em decorrência de o sujeito utilizar mais de uma palavra para referir-se a uma única 

denominação; no entanto, essas mesmas palavras não podem ser empregadas em todos os 

contextos com a mesma acepção como percebemos no dicionário Houaiss (2001). Isso nos 

leva a dizer que não existe sinonímia real nesse espaço de fala. Desse modo, a partir desse 

conjunto de dados, podemos pensar que a cultura determina a construção do significado dos 

termos, isso porque os informantes que compõem essa amostra são de diversas regiões do 

Brasil, por essa razão a diversidade de significados para designar um mesmo local, que 

embora possuam significados distintos, para esse público todas essas variações servem para 

denominar o local que serve para cuidar do gado.  

  

Conclusão 

Nesse sentido, observamos a importância que os produtos terminográficos, como os 

glossários, possuem para a comunicação profissional, tendo em vista que eles registram o 

conhecimento do léxico utilizado em determinadas conjunturas sociais e profissionais que, 

muitas vezes, não são privilegiadas nos dicionários.  

 Diante do exposto, podemos reafirmar que, mesmo que a língua tenha uma 

regularidade e uma gramática, é comum que haja variação, seja no léxico geral, seja no léxico 

especializado. Segundo Faulstich (2001, pp. 24-25), ―nenhum estágio da língua é um bloco 

homogêneo, embora seja regular‖.  Isso porque a variação na língua identifica as mudanças 

que nela ocorrem, pois são essas transformações que fazem com que exista a diversidade 

linguística.  
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 Na verdade, para essa autora a variação na língua é entendida como um processo. 

Isso significa dizer que o sistema linguístico está em constantes transformações motivadas 

pelo contexto, pelo grau de escolaridade, pelo envolvimento com alguma atividade 

profissional, enfim, o sujeito é o grande protagonista da diversidade linguística. 

  Diante dos dados, identificamos que a variação de fato induz à evolução da língua 

no espaço e no tempo. Assim, podemos inferir que as variantes existentes na língua são frutos 

de diversos fatores, entre os quais o político, o geográfico, o linguístico, o social, o cultural, o 

tecnológico e o econômico. Esses elementos ficam muito evidentes nos nossos dados quando 

identificamos, no repertório linguístico dos profissionais da área envolvidos na produção do 

queijo, um vasto conhecimento linguístico, o que demonstra uma rica variação no léxico. 
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Resumo: Este estudo é um recorte de pesquisa realizada no curso de Mestrado em Educação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Catalão (PPGEDUC-UFG/RC). Essa comunicação tem por objetivo analisar o uso dos livros 

literários do Programa Nacional Biblioteca da Escola por alunos do ciclo de alfabetização de 

uma escola no interior de Goiás, no espaço da biblioteca da instituição. Assim, pretende-se 

mostrar como o acervo do Programa vem sendo utilizado pelos alunos, demostrando com isso 

a circulação e a apropriação dos acervos disponibilizados pelo governo federal, ao longo de 

quase duas décadas de implementação dessa política pública de leitura.  Entende-se que o 

aprendizado significativo das crianças e o processo de alfabetização podem ser reforçados 

com a democratização do acesso às obras literárias nas escolas da rede pública de ensino do 

Brasil, por meio de programas de incentivo e fomento à leitura como o que passa a ser aqui 

discutido. A metodologia utilizada foi análise documental, com base em Leis, Decretos, 

Portarias, Resoluções e Editais do Programa e ainda pesquisas análogas na área. O estudo 

ainda pautou-se nos elementos constitutivos da pesquisa-ação, visando à transformação da 

realidade estabelecida, sendo utilizados dados coletados por meio de observação e 

questionário com alunos e questionário e entrevista com regentes e bibliotecárias. Mediante 

tal proposta, foi constatado que os alunos do ciclo de alfabetização da escola pesquisada são 

frequentadores da biblioteca escolar, levando semanalmente pelo menos um livro para casa. 

Entretanto, foi observado que o tempo de escolha de um título é exíguo em meio à diversidade 

do acervo, o que dificulta o primeiro contato com o livro para apreciar a estética da obra. 

Essas etapas nem sempre estão sendo vivenciadas pelo aluno, exigindo muitas vezes, uma 

escolha qualquer, demarcando o tempo corrido das atividades didáticas (Agência de Fomento 

– CAPES).       

PALAVRAS-CHAVE: Livro Literário; PNBE; Biblioteca Escolar.  

 

Introdução 

Esse recorte de pesquisa irá tratar do modo como o livro literário do PNBE vem sendo 

apropriado na biblioteca de uma escola pública no interior do estado de Goiás, na busca de 

compreender como a política de distribuição de livros do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE) tem se efetivado em um dos mais importantes ambientes de promoção cultural 

de uma instituição de ensino, a biblioteca. 

Para tanto, buscou-se conhecer além do espaço físico, as profissionais que ali 

trabalham, bem como suas atribuições e obstáculos na rotina estabelecida. A metodologia 
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utilizada foi análise documental, além de o estudo pautar-se nos elementos constitutivos da 

pesquisa-ação, com vista a buscar a transformação da realidade estabelecida, sendo utilizados 

dados coletados por meio de observação e questionário com alunos do ciclo de alfabetização, 

além de questionário e entrevista com regentes da mesma etapa de ensino e bibliotecárias da 

escola pesquisada
183

.  

A biblioteca mede 34,50 m², sendo bem servida de volumes literários, cerca de dois 

mil exemplares, entre obras distribuídas pelo governo federal, adquiridas com recursos da 

própria escola e doações da comunidade. Os livros são organizados em prateleiras de aço 

encostadas nas paredes da sala. 

 Ao entrar na biblioteca, as primeiras cinco prateleiras, situadas do lado esquerdo, 

abrigavam os livros didáticos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (EF). Além da mesa e 

da cadeira da funcionária, havia um jogo de mesa infantil e ainda outra mesa redonda com três 

carteiras de braço. A decoração era mantida com letras do alfabeto, dependuradas no teto.  

Milanesi (2013) destaca que o espaço físico para as crianças deve ser constantemente 

mudado, com áreas simples para o acervo, além de áreas destinadas a ações individuais ou de 

grupo, com a intenção de desenvolver a capacidade criativa da criança. Dessa maneira, o 

espaço não é utilizado para leitura ou estudos em grupo ou mesmo individual, possivelmente 

em função da não preparação do ambiente para tal prática, entre outros fatores.   

 

Sobre as profissionais que atuam na biblioteca 

No período de realização da pesquisa, a biblioteca da Escola contava com duas 

funcionárias que revezavam os horários de atendimento, levando em consideração o horário 

do segundo emprego de uma delas. 

Garcia (1998) enfatiza que o profissional da biblioteca deve ser alguém atento às 

atividades dos professores, contribuindo no exercício pedagógico. Deve ser criativo, ter 

interesse, um pouco de conhecimento na organização da sala para que o serviço oferecido 

venha a facilitar o manuseio do acervo e ao atendimento do público leitor. 

                                                           
183

 Para a realização da coleta de dados foi obtida a aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP nº 

784.402.  
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A mediadora Lygia
184

 iniciou suas atividades na biblioteca no início do ano letivo
185

. 

Apesar de ter iniciado o curso de Pedagogia, não concluiu. Durante as observações, ela 

justificou sua ocupação no cargo como sendo por motivos políticos (se referindo ao fato de 

ser oposição ao atual governo) e acrescentou que não gostava de dar aulas e para ser 

professor, tem que gostar.  Essa profissional cumpria 8 h de trabalho diário, por pertencer ao 

quadro de pessoal administrativo da prefeitura, porém desmembrou seu horário no período da 

manhã, tarde e noite, de maneira a conciliar dois empregos. No período noturno, a biblioteca 

atendia alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio.  

A mediadora Adélia
186

 que é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), possui especialização em Gestão Escolar e tinha 27 anos de experiência 

profissional. Porém assim como Lygia, não possuía experiência em bibliotecas, nem mesmo 

cursos nessa área. Ela acreditava ter sido convidada para essa função pelo motivo de retornar 

de uma licença médica, o que dificultaria a modulação em sala de aula no final do 3º bimestre 

do ano letivo. A condição da profissional não foge à realidade da maioria dos casos de desvio 

de função nas bibliotecas escolares do país. 

Por meio de questionário, foi perguntado às duas responsáveis pela biblioteca escolar 

o que representa para elas atuar nesse ambiente. As quatro alternativas possíveis, eram: não 

gosto de ler, por isso não gosto do que faço; gosto de ler, é uma excelente oportunidade de 

garantir a leitura diária; gosto de ler, por isso sei recomendar a leitura para cada faixa etária; 

gosto de ler, conheço os livros, mas não costumo influenciar a decisão do aluno. Assim, Lygia 

respondeu que gosta de ler e por isso sabe recomendar a leitura para cada faixa etária. Adélia 

marcou a alternativa que justifica a atuação na biblioteca por gostar de ler, sendo uma 

excelente oportunidade de garantir a leitura diária. Logo abaixo das alternativas, aparecia a 

indicação para justificar a resposta. Lygia não preencheu o espaço, já Adélia argumentou que:  

 

Por gostar de ler, acaba que facilita o ato de recomendar livros, porém não influencio 

tanto na escolha dos mesmos (Adélia, 2014). 

 

                                                           
184

 Codinome da profissional responsável pela biblioteca, que começou a exercer a função no início do ano letivo 

de 2014. 
185

 A pesquisa de campo foi realizada no segundo semestre de 2014. 
186

 Codinome da professora escalada para a função no 2º semestre do ano letivo de 2014. 
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Entretanto, era possível perceber que Adélia orientava os alunos a escolherem livros 

com maior quantidade de conteúdos e que fossem compatíveis à idade deles. Nesse sentido, 

era observada a preocupação que a profissional demonstrava ao recomendar livros que 

julgava ser condizentes à faixa etária da criança. 

Destaca-se que além da intervenção da profissional da biblioteca, é fundamental criar 

situações para que o aluno possa ter liberdade de escolher, de modo que consiga discernir as 

leituras que lhes são pertinentes e interessantes, independentemente da idade. Mediante os 

comentários da funcionária, foi possível inferir sobre a preocupação da mesma em orientar a 

leitura condizente com a faixa etária do aluno, sendo que os elementos como conteúdo e texto 

eram priorizados, desconsiderando os livros de imagens em que a criança cria a história a 

partir da ilustração da cena. Havia a tentativa de acelerar o tempo de escolha do aluno para 

que toda a turma fosse atendida. 

Grande parte dos alunos escolhia livros elegendo os mais finos, com menor volume de 

palavras, até mesmo porque se encantavam com os elementos estéticos da obra, como 

desenho e ilustração da capa e colorido. Na faixa etária investigada, o aluno não estava 

preocupado com o livro enquanto um bem cultural de transformação. Portanto, era visível que 

muitos cumpriam a rotina da troca, escolhendo os títulos pela formalidade imposta pela 

Escola. Mas havia outros, que demonstravam interesse pela leitura e esses não se contentavam 

com qualquer obra, precisavam encontrar algum título que se aproximasse do que estavam 

procurando. 

Porém, também é preciso considerar outra possibilidade, a prática de evitar a saída de 

livros com ―pouco conteúdo‖ podia estar relacionada aos programas curriculares. Nesse 

sentido, a leitura dos livros poderia ser vista como pretexto para o ensino das disciplinas, um 

meio de complementar o pouco tempo para repassar a programação conteudista, havendo a 

possibilidade de conciliar os ensinamentos à prática leitora do aluno. 

A biblioteca não era frequentada de maneira voluntária a qualquer momento do dia. 

Na Escola, semanalmente acontecia troca de livros e era nesse momento que as visitas 

aconteciam. Essa rotina leva à reflexão de práticas que direcionam a busca por obras literárias 

na biblioteca apenas em momentos que visam ao cumprimento de um cronograma, ou seja, a 

troca de um livro que estava em poder do aluno por outro que seria levado para casa.  
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Portanto, além de incentivar a leitura, a biblioteca deve estimular o hábito das visitas 

espontâneas, da busca individual pelo conhecimento. ―A orientação técnica do bibliotecário, 

por isso é indispensável‖ (AMATO; GARCIA, 1998, p. 15).   

A cada semana, o cronograma sofria alterações tanto no atendimento às turmas, quanto 

no horário das profissionais que se ajustavam conforme o trabalho de Lygia, para que essa 

pudesse conciliar a atividade da biblioteca ao segundo emprego, o qual exigia constantes 

mudanças de turno.  

Muitas vezes, as mudanças ocorriam sem que a professora Adélia fosse comunicada 

pela direção da escola, porém a profissional argumentava que encerraria o ano naquelas 

condições, pois sabia das necessidades de Lygia, que recebia como funcionária pública apenas 

o salário mínimo por 8h de labor. Tal situação demarca a precarização do trabalho 

educacional no município, não muito diferente da situação em nível estadual e nacional. É de 

suma importância o maior empenho das autoridades para a valorização do profissional da 

educação, incentivando à sua formação, além de remunerar os profissionais de forma mais 

condizente à relevada importância social, política e educacional dos serviços prestados pelo 

educador.  

Assim, é preciso refletir sobre tais práticas que deixam de considerar o bem estar 

físico-social e cultural dos alunos como necessidades prioritárias. O cronograma elaborado 

pela secretaria transformou-se em uma missão que entrava e saia semana, sofria alterações, 

dificultando a compreensão dos alunos para os dias da troca de livros e inibindo à visitação ao 

espaço de promoção cultural. 

Um combinado entre as duas profissionais levou à reflexão sobre o modo de atuar dos 

profissionais que alternam o atendimento nesse espaço: enquanto Lygia se responsabilizaria 

pela tarefa de organizar os livros e revistas que as crianças retiram das estantes e voltá-los 

para o lugar, Adélia ficaria com a responsabilidade de ouvir a leitura dos alunos do 1º, 2º e 3º 

ano do Ensino Fundamental, uma tarefa realizada automaticamente pelos estudantes, que 

visava não à compreensão do texto lido, mas a pronúncia das palavras e a pontuação dos 

parágrafos. 

O acordo partiu da experiência de Adélia na sala de aula, enquanto Lygia não tinha a 

mesma desenvoltura para auxiliar a leitura dos alunos aprendizes do código escrito. É 

pertinente refletir que a solução até poderia resolver o problema das duas profissionais. 
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Entretanto, preparar os profissionais que atuam nas bibliotecas escolares deveria ser 

prioridade nos programas de incentivo à leitura, uma vez que os livros já são realidade.  Além 

de capacitar, faz-se necessário incentivar a atuação dos mesmos na área para a qual estariam 

sendo qualificados. Investir na área de atuação do profissional e extinguir o cargo 

posteriormente é um retrocesso, contrassenso, desatino.  

Com a proposta de segregar as funções entre as duas funcionárias, foi possível 

perceber que não bastava fazer os livros entrar em circulação dentro de uma escola, pois 

sempre vão existir profissionais inseridos nesse espaço, não comungam e nem coadunam com 

os requisitos essenciais para o exercício dessa função: a intimidade com os livros, o gosto pela 

leitura e a atenção às particularidades desse público, sendo que ―ao lado do acervo, amplo e 

estimulante, devem ser implantadas ações que propiciem à criança-leitora refletir sobre aquilo 

que absorveu e observou‖ (MILANESI, 2013, p. 61). 

Nessa perspectiva, não bastam os livros nas estantes, é preciso retirá-los da 

organização habitual, fazendo com que a circulação dos mesmos atinja o leitor de maneira a 

fazê-lo apropriar da leitura, estabelecendo o contato com a materialidade da obra por meio da 

posse desse objeto e na imersão no que nela está escrito ou refletido. 

A esse respeito, Paiva (2012) discute que sem a materialidade do objeto, não se pode 

falar em democratização da leitura, ratificando que a política de distribuição de livros está 

consolidada e em razão disso, torna-se necessário discutir as fragilidades das políticas de 

leitura, questionando o motivo pelo qual a política permeia apenas o campo da distribuição. 

De posse de livros de diversos gêneros literários chegando às escolas da rede pública de 

ensino de todo o país e com instalações adequadas para abrigá-los e receber os candidatos à 

leitura, é preciso garantir a qualificação do mediador, seja pelos bibliotecários, professores ou 

auxiliares. 

  

A rotina na biblioteca 

O momento em que as turmas realizavam a leitura obrigatória para as funcionárias da 

biblioteca, se constituía na leitura de um trecho de livro, entregue com antecedência para que 

o aluno praticasse em casa antes de ler na biblioteca, porém também acontecia do trecho 

escolhido, ter sido trabalhado em sala de aula, momentos antes da leitura. Essa leitura como 

pretexto para disciplinar acontecia semanalmente para os alunos do 1º ano, sendo que em 
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algumas situações, foi verificada a prática duas vezes na semana. Já as turmas do 2º e do 3º 

ano, faziam essa leitura, esporadicamente, em virtude da falta de tempo das funcionárias da 

biblioteca, embora estivesse previsto no quadro de atividades que a leitura em voz alta 

aconteceria pelo menos uma vez por semana também para essas duas turmas. 

 A tentativa de estabelecer uma organização para o ambiente ficava na fase dos 

experimentos, sendo que as funcionárias ao assumirem suas funções não tinham qualquer 

conhecimento nessa área, o que ocorre na maioria das bibliotecas escolares do país. Entretanto 

a experiência de Adélia como professora do EF, levou-a a desenvolver as atividades com 

menos contratempo. 

Silva (2013) aborda a dimensão pedagógica do trabalho do bibliotecário. Assim, o 

autor estabelece a distorção e os desencontros entre professores e bibliotecários. Sendo que a 

visão dos bibliotecários é a de que o professor quer transferir a responsabilidade que lhe é 

designada, enquanto que a visão que os professores têm do profissional da biblioteca é de 

mero cumpridor das normas, sendo uma espécie de guarda-livros. Em função do abismo 

existente entre esses dois profissionais, o autor acredita que como linhas paralelas, podem 

nunca vir a se cruzar. Assim, há a tentativa de buscar os limites de competência, levando em 

conta as funções e influências específicas exercidas por esses sujeitos. ―O trabalho do 

bibliotecário não se desvincula de determinados objetivos sociais e de determinados valores 

humanos e que, por isso mesmo, é um trabalho de cunho político‖ (SILVA, 2013, p. 75). 

Essa nova percepção ao trabalho de bibliotecário coloca a práxis desse profissional 

frente às práticas educativas, devendo ser evidenciadas as posturas: conscientizadora, 

transformadora e criadora, de acordo com Silva (2013). 

Pode-se refletir que a rotina da biblioteca da Escola tinha como característica o 

improviso, em função da tentativa das funcionárias de cumprir as diversas obrigações do 

cargo, seja ouvindo a leitura de uma turma, seja registrando empréstimos e devoluções, seja 

elaborando teatro e jogral ou ensaiando danças para apresentações em datas comemorativas. 

As responsáveis pela biblioteca permaneciam ajustando o cronograma para no final do dia de 

trabalho constatarem que não havia sido possível executar o cronograma, sendo habitual 

escolher uma tarefa em detrimento da outra. Se professor ou responsável pela biblioteca, não 

importa, o profissional escolhido para desempenhar tal função, deve ser aquele que, 
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saiba dispor as informações adequadas às crianças e às circunstâncias de tal 

forma que elas fiquem interessadas pela ampliação do conhecimento. A 

lacuna que existe entre as crianças e as informações deve ser diminuída ao 

máximo para que elas se aproximem dele com interesse, sem imposições. O 

profissional que tem essa difícil tarefa será, sempre, educador, mesmo sendo 

bibliotecário (MILANESI, 2013, p. 62). 

 

Com a jornada abarrotada de Lygia, as demonstrações de cansaço começaram a ser 

frequentes. Desmotivada, ela afirmava não gostar do trabalho na biblioteca: 

 
Minha maior dificuldade é que eu não faço o que eu gosto e quando você não faz o que 

gosta, você não se sente bem (Lygia, 2014). 

 

No recreio da escola, Lygia também tinha como atribuição supervisionar esse 

momento, cuidando dos alunos, o que não ocorria com Adélia, que era professora.  

Mesmo desempenhando a mesma função na biblioteca, as duas funcionárias tinham 

atribuições diferenciadas, pois era levado em consideração que Adélia pertencia ao quadro 

dos docentes do município, enquanto que Lygia cumpria as obrigações pertinentes ao cargo 

de auxiliar de secretaria, para o qual ingressou via concurso público. Em função do cargo de 

origem, eram estabelecidas atribuições como acompanhar o recreio das crianças, apenas para 

Lygia. A diferença também estava na remuneração, enquanto Adélia estava enquadrada no 

plano de cargos e salários dos docentes do município, Lygia, por ser do administrativo não 

contava com tal benefício.  

Na contramão das atribuições e salários diferenciados, pertinentes aos respectivos 

cargos de origem, ambas as funcionárias se mantinham na função, uma equilibrando a 

obrigação das tarefas diárias à necessidade de trabalhar, de desempenhar a função a qual foi 

designada; a outra, não diferente, porém, ainda sucumbida pelo prazer de ensinar.  Infere-se 

sobre o cuidado de delegar a mesma função a profissionais oriundos de cargos diferentes, com 

remunerações também diferenciadas, o que deve ser problematizado em razão do atendimento 

que prestam junto ao público escolar. Talvez se as atribuições desempenhadas pelas duas 

profissionais, bem como a remuneração da função de responsáveis pela biblioteca fossem 

equiparadas, Lygia poderia se sentir mais motivada para a nova experiência. 

É por meio desse profissional que organiza o acervo e os documentos que as ações 

coletivas são desenvolvidas na comunidade escolar, interligando não só as salas de aula, mas 
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aproximando crianças indistintamente. Sendo assim, a relação dessa comunidade escolar 

estava comprometida. 

Um dos maiores desafios na biblioteca escolar para Milanesi (2013) é o alto grau de 

complexidade nas relações com os usuários, devendo aquele que atua nesse espaço, 

compreender muito bem o seu público, caso contrário, se limitará ser um agente da ordem dos 

manuais de regras. 

Além do cuidado nas relações com os usuários, é importante chamar a atenção das 

relações estabelecidas com os professores regentes, sendo que é de grande representatividade 

a aproximação entre: professores, bibliotecários e/ou responsáveis pela biblioteca, para que 

haja um trabalho de cooperação, de interferência, de participação e de inferências no processo 

de ensino, sendo a comunidade escolar a grande beneficiada de tal entrosamento (GARCIA, 

1998).  

Porém, esse entrosamento não se efetivou na Escola durante os dias observados. As 

funcionárias da biblioteca e as regentes não participavam de um momento de planejamento. A 

ausência desse contato foi observada por Lygia quando perguntada sobre o motivo pelo qual 

não eram programadas atividades de leitura envolvendo a biblioteca e as regentes: 

  

Falta de projeto, da direção e da coordenação, a equipe gestora nunca pediu essa 

interação, pelo menos desde que estou aqui. Não é jogar na mão da bibliotecária, porque 

quem mais sabe o que o aluno precisa é o professor e o coordenador (Lygia, 2014). 

 

 Para Lygia, o projeto deveria chegar pronto e ser apenas executado pela biblioteca, 

argumentando que o professor e o coordenador sabem o que é bom para os alunos e do que 

eles precisam. Uma boa parte dos profissionais que trabalha em bibliotecas escolares ou 

públicas acredita que esse espaço seja restrito à guarda de livros, dificultando por muitas 

vezes, o dinamismo de tarefas que o espaço permite. 

A funcionária Adélia já trás um discurso pedagógico pelo fato de ser professora. Sobre 

a estreita ligação entre professor, coordenador e bibliotecário, ela justifica que os professores 

alegam que tem muito conteúdo a ser transmitido aos alunos e que o mesmo precisa ser 

cumprido, e por falta de tempo, os projetos ficam em segundo plano, porém, argumenta saber 

que deveria estar em primeiro lugar. 

Ainda nesse sentido, a funcionária justifica que os professores tendem a priorizar os 

conteúdos dos componentes curriculares, desenvolvendo projetos que são determinados pelos 
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gestores, ou seja, praticamente todo mês os docentes trabalham datas comemorativas, 

sobrando pouco tempo para investir em projetos que não são recomendados pela coordenação 

pedagógica – mesmo que de relevada importância como a leitura – principalmente no ciclo de 

alfabetização, momento em que a criança é capaz de descobrir o prazer da leitura desprovida 

de tarefas e cobranças. 

 

 O processo de escolha do livro literário na biblioteca  

Sobre o fato de incentivar o uso do livro literário na biblioteca, as duas funcionárias 

responderam por meio de questionário que procuram fazê-lo, demonstrando conhecimento 

quanto ao acervo da sala. Outras opções eram as alternativas: o tempo de permanência na 

biblioteca deve ser reduzido para atender toda a escola; cada aluno demora o tempo que 

precisar para a escolha do livro; não consigo opinar na escolha do aluno, pois não conheço o 

acervo. 

Para Lygia, os livros literários do PNBE se diferenciam dos demais por passar por 

processo de seleção. Foi essa alternativa escolhida por ela para caracterizar o acervo do 

programa através de questionário. Já Adélia define esses livros por meio das duas alternativas: 

a de que reforçam o aprendizado da leitura e compreensão e ainda a de que possibilitam o 

acesso dos alunos a mais livros.  

Na biblioteca, foi possível constatar que os livros dos programas de incentivo à leitura 

do governo, como PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e PNAIC (Programa 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) tinham saída compatível à de outros acervos que 

não faziam parte de programas governamentais. Em contrapartida, foi constatado que os 

alunos não escolhiam os livros do acervo do PNBE – foco dessa pesquisa – o que pode ser 

justificado pela quantidade de livros existentes no espaço, bem como a variedade dos acervos 

a que pertencem. 

Em um dos momentos observados, LF do 2º ano demorou cerca de oito minutos um 

título numa prateleira, até que se interessou pelos livros que estavam mais acima. Passou os 

olhos de um em um, mas logo voltou a atenção novamente para os debaixo, retirando do 

montante, Os três porquinhos (Itaú Social). Nesse momento, a professora disse a ele que iria 

conversar com a regente para que ele não demorasse tanto tempo escolhendo, pois atrasava o 
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restante da turma. O aluno respondeu que demorou porque não achou ―um‖ que fosse ―bom‖. 

A funcionária respondeu que na próxima oportunidade iria indicar um livro para ele.  

A conversa com o aluno inquietou Adélia, que ao perceber o espaço já vazio, 

perguntou à pesquisadora sobre a ação do aluno que demorou muito tempo para escolher um 

título cuja história já é conhecida e que o próprio aluno já teria lido inúmeras vezes, 

mencionando que precisaria ajudá-lo, pois é muito indeciso, apresentando a ideia de oferecer 

cinco livros e deixá-lo escolher um deles. A solução encontrada pela funcionária visava ajudar 

o aluno a não ficar tão perdido em meio a tantas opções. Porém, se por um lado facilita a 

escolha demandando menos tempo na sala, por outro lado, a iniciativa diferenciada, poderia 

deixá-lo desmotivado frente aos livros, pois seus colegas continuariam fazendo escolhas 

dentre inúmeras opções. 

Importante problematizar que a cada leitura, o leitor é apresentado a novos elementos 

do texto, ainda que seja do mesmo livro. Assim, a leitura realizada pelo leitor é sempre 

subjetiva e criativa, sendo que o leitor imprime novos sentidos ao lido, a partir das 

experiências e do contexto que vive. Nesse sentido, o aluno LF poderia a cada leitura do livro 

Os três porquinhos, reproduzir um novo significado ao texto. 

Para Chartier (1999), a leitura é inventiva, é produção de significados, é apropriação, 

sendo o sentido do texto apreendido pelo leitor. Assim: 

 

Toda história da leitura supõe, em seu princípio, esta liberdade do leitor, que 

desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas esta liberdade 

leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das 

capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as 

práticas de leitura (CHARTIER, 1999, p. 77). 

 

Entende-se que as limitações derivadas da capacidade, citada pelo autor, implica nas 

experiências que constituem o leitor ao longo da vida, o que não permanecem estáticas, mas 

reflete num estado de mutação constante, diferenciando a capacidade de compreensão em 

diversas oportunidades de leitura.  

Nesse contexto, Kleiman (2000) chama a atenção para o fato de que a ação de passar 

os olhos pelas palavras, não caracteriza leitura. A autora defende que a leitura está relacionada 

a uma atividade que busca o leitor, no que viveu e deixou guardado na lembrança, de tudo que 
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foi significativo para então haver a compreensão da história lida, num processo de juntar as 

partes para a constituição de um significado. 

Mediante a observação no ambiente, passava então a acontecer uma prévia seleção dos 

livros que seriam emprestados, de acordo com a idade e conteúdo dos mesmos, o que a 

princípio poderia ter o resultado desejado pelas funcionárias, até que os alunos se 

propusessem a experimentar novas sensações em novas leituras. 

Conforme Solé (1998, p. 96), ―a leitura é uma questão pessoal, que só pode estar 

sujeita a si mesma‖. Nesse sentido, a autora afirma que se o prazer é algo pessoal, cada um 

sabe a melhor maneira de obtê-lo, sendo opcional voltar à leitura quantas vezes precisar ou 

quiser, seja fazendo a releitura de um parágrafo, de um trecho ou até do livro inteiro, podendo 

saltear capítulos e retornar a eles em outras situações, levando-se em consideração a 

experiência emocional que a leitura proporciona. 

Entretanto, analisando a ideia da repetição, as crianças gostam de ouvir histórias e/ou 

assistir filmes e desenhos repetidas vezes e a cada vez, uma vivência diferente, novas 

apreensões de conhecimento. Então, por que não ler várias vezes o mesmo livro? 

  Silva (2003) ressalta que é impossível admitir que o bibliotecário escolar prenda-se a 

detalhes técnicos, relegando ao segundo plano a função desse profissional, que de acordo com 

o autor é: ―a orientação do leitor, sobretudo dos mais inexperientes, no contato com a 

biblioteca, a difusão da informação e a promoção da leitura‖ (SILVA, 2003, p. 78). 

O tempo escolar tão entrecortado de momentos e de esperas entre uma atividade e 

outra, se torna mínimo, quase escasso para a presença do leitor na biblioteca. Aproximar-se, 

apreciar a capa, o título, perceber e ler a quarta-capa, as orelhas, e ainda tomar o livro como 

objeto de desejo, essas etapas parecem não serem vividas e/ou experimentadas pelos alunos 

que procuram a biblioteca, pois o tempo limitado, às vezes, sete minutos, ou menos, exige 

uma ―escolha‖ qualquer, conforme explicitado na resposta dos questionários pelos alunos. 

Sobre o processo de escolha do livro pelo aluno, uma das perguntas às funcionárias da 

biblioteca, foi se tinham o hábito de interferir na escolha da criança. As duas funcionárias 

marcaram a alternativa que diz: às vezes, quando percebo que não condiz com a idade dele. 

É interessante lembrar que as funcionárias, poderiam ter assinalado sempre, nunca, ou 

ainda poderiam ter descrito o que melhor expressasse esta intervenção. Ao assinalar que a 
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condição de intervenção ocorre pelo critério idade, há a possibilidade de inferir que a ideia de 

uma maturidade leitora, permeia o imaginário pedagógico destas professoras. 

 

Considerações Finais 

Percebe-se que a presença do aluno na biblioteca está movida pela ideia do menor 

tempo para a escolha do livro. As funcionárias reforçam muito mais a necessidade de agilizar 

o momento da seleção do que de promover a frequência do aluno à biblioteca e à leitura 

propriamente dita, reservando-se à tarefa de ouvir a leitura. 

O trabalho de ouvir a leitura do aluno, desenvolvido na biblioteca da Escola, foi 

problematizado pelas funcionárias, sendo que uma delas defendeu que essa prática deveria ser 

realizada numa aula de reforço, mesmo que no Regimento Escolar tenha indicação de que o 

espaço sirva como apoio aos serviços pedagógicos da escola. Entretanto, a prática da leitura 

nesse espaço, acontecia de maneira automática e inconsciente, sendo observadas a pronúncia 

e a entonação do aluno, momento em que o mesmo estava preocupado em não errar e nem se 

quer havia condições favoráveis para a compreensão do que estava sendo lido. 

Além disso, a outra funcionária colocou em discussão a leitura de livros já conhecidos 

da literatura infantil, defendendo que o aluno necessitava de novas histórias, novos saberes. 

Entretanto, percebe-se a leitura como uma prática subjetiva, sendo que o leitor a cada vez que 

lê, imprime novos sentidos à obra lida.  

Esse estudo demonstrou o espaço que os livros literários ocupam na biblioteca de uma 

escola no interior do estado de Goiás. Percebe-se que em meio às opções, o acervo do PNBE é 

pouco utilizado, sendo apropriado basicamente pelos alunos do ciclo de alfabetização, porém, 

ainda de maneira escassa.  
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Resumo: O presente trabalho é produto do questionamento sobre a constituição da narrativa 

fantástica e a filiação (e subversão) de determinados elementos vinculados a gêneros 

específicos e se justifica por acreditarmos que a presença de um determinado elemento 

tradicionalmente vinculado a um gênero não impede que este seja objeto de novas leituras 

subvertendo assim as expectativas em relação a sua função literária. Sobre esse fato, o escritor 

norte-americano Bruce Sterling identificou certos elementos de hibridismos de gêneros em 

diferentes obras e as classificou de ―Slipstream‖, sendo assim acreditamos que as obras a 

serem analisadas fazem parte desse novo gênero. Neste caso, o zumbi, comumente associado 

ao Gótico por suas características e tradição literária, também marca presença no Realismo 

Mágico dos contos norte-americanos ―A Case of the Stubborn‖ (1984), de Robert Bloch e 

―Sea Oak‖ (1997), de George Saunders. Assim, este estudo pretende investigar como estas 

duas obras se colocam como representantes do Slipstream literário.  

PALAVRAS-CHAVE: Zumbi; Slipstream; Gênero.  

 

A morte pode parecer o fim da vida, mas só quem sente a proximidade dela é que pode 

admitir o fim ou se apoiar em alguma existência pós-vida. Quando o indivíduo perde seus 

sinais vitais todos se reúnem om rostos tristes para se despedir do corpo em um caixão para, 

na sequencia, acompanhar uma procissão até a igreja e logo passando pelos procedimentos 

necessários até o sepulcro. Segundo Maranhão (1992, p. 9) no período de cinquenta anos até o 

hoje o homem vem se comportando de maneira diferente com o fato da morte e o sentimento 

dela que alterou de maneira drástica gerando uma ruptura histórica. Sendo assim, a morte 

cedeu o lugar  que ocupava na lista do tabu para outros temas. Porém, anteriormente os pais 

comumente escondiam de seus filhos a morte dos avós, às vezes dizendo que o ente querido 

fez uma viagem ou que nos deixou para viver em um lugar melhor.  

A morte sempre foi um mistério para a humanidade, possuímos várias perguntas, mas 

nenhuma resposta sobre o que acontece depois. A figura do Zumbi talvez seja uma válvula de 

escape para esta pergunta, sendo esta uma possível resposta para o que há além da morte para 

aqueles que são apegados a vida. Não a toa, Lovecraft (2007, p. 13) pontua que o sentimento 

mais antigo e mais forte é o medo em sua forma mais primitiva, ou seja, o medo do 
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desconhecido. Foi na Idade Média, iniciada com a queda do Império Romano promovida 

pelos godos, dentre outros grupos, que a questão do medo da morte ganhou espaço, devido à 

lacuna de poder deixada pela queda do Cristianismo e a sensação desta ser uma era de 

barbarismo e paganismo bem diferente da Roma católica. 

É dentro deste quadro que surge a crença em cadáveres que retornam para assombrar o 

mundo dos vivos.  Neste sentido, a figura do Zumbi tem evoluído desde então, tendo sua 

estréia na literatura no livro Magic Island (1929) do autor norte-americano Willian Seabrook 

(DEGOUL, 2011, p. 24). Com esta publicação de caráter investigativo antropológico o morto-

vivo se tornou conhecido nos Estados Unidos e na Europa, fomentando também a imagem 

dos haitianos como supersticiosos presos às tradições africanas.  

 

Inicialmente as práticas religiosas ligadas ao zumbi partiram da África 

Ocidental chegando até o Haiti, esta criatura sobrenatural era um serviçal do 

feiticeiro Bocor que está incumbido de criar seus escravos Zumbis através do 

uso de sua magia. As criaturas eram utilizadas em fazendas e até mesmo 

como capangas (VERSIGNASSI, 2013, p. 10).  

 

O vodu que é responsável pela criação do zumbi, a crença é praticada por haitianos 

que é constituída por sacerdotes, feiticeiros e entidades espirituais. O mito que cerca o 

feiticeiro Bocor chama a atenção, pois sua função é a capacidade de dar vida a cadáveres 

através de sua magia. No entanto, sua habilidade sobrenatural não passou despercebida pela 

ciência e o feitiço se resume no uso de neurotoxina oriunda do baiacu e outros ingredientes. 

―Como toda neurotoxina, a tetrodotoxina afeta o sistema nervoso – nesse caso, provocando 

paralisia e perda de consciência. Daí vem a ilusão de morte aparente.‖ (VERSIGNASSI, 2013, 

p. 20). Sendo assim, a vítima no temporário estado de morte recebia os procedimentos de um 

morto e por fim era enterrado. Cabe ao Bocor em seguida recuperar o corpo no cemitério e a 

vítima atordoada confia na forte persuasão do feiticeiro que insiste em dizer que a trouxe de 

volta a vida. 

 Por fim, a vítima se tornava um zumbi e, assim, escrava fiel ao seu mestre. Entretanto, 

outro fato que aponta o mito do zumbi oriundo do Haiti é que a ilha foi a primeira nação negra 

a conquistar independência e também abolir a escravidão, em 1804. Então, os zumbis eram 

utilizados por fazendeiros ao invés de escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. 

(VERSIGNASSI, 2013, p. 21). Este fato chama a atenção para o preconceito imbuído aos 
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negros haitianos e ao país, visto que os franceses foram expulsos do Haiti e que a nação seria 

controlada por negros isto causou desgosto aos olhares pós-iluministas europeus e norte-

americanos contribuindo para o racismo. Essa visão estaria presente na primeira abordagem 

do Cinema americano sobre o tema. 

O marco inicial do zumbi no cinema foi com o filme White Zombie (1932) tratando o 

país como o lar de barbárie, sacrifício e vuduismo. Nesse enredo o Bocor é representado pelo 

ator Austro-Húngaro Béla Lugosi o mesmo que interpretou Drácula (1931). Neste filme não 

foi utilizado nenhum ator negro, os habitantes haitianos são retratados como vuduistas 

ignorantes e por fim o enredo se resume na tentativa do francês Charles Beaumont de separar 

o casal americano que acabaram de chegar ao Haiti com a ajuda do Bocor e sua habilidade de 

transformar suas vítimas em zumbis.  

Entretanto, foi o diretor norte-americano George Romero que em 1968 introduziu o 

morto-vivo como um ser que, além de horrível fisicamente, tem necessidade de se alimentar, 

especialmente de carne humana. Após o filme Night of the Living Dead (1968) a figura do 

zumbi ganhou um novo impulso, abandonando suas raízes haitianas e se tornando mais vazio 

e agressivo. ―[...] com o aparecimento de numerosos filmes, romances, quadrinhos, romance 

gráfico e sites dedicados ao morto-vivo.‖ (BOON, 2011, p. 50). Sendo assim, o zumbi ganha 

espaço no horror como novo monstro sob a roupagem de um ser canibal, durante o filme de 

Romero os zumbis caçam os humanos pela fome de sua carne. As criaturas não são racionais, 

porém o seu habito se assemelha com a criatura Ghûl: 

 

Literalmente, o termo quer dizer demônio, e os ghûls das histórias árabes 

não são exatamente cadáveres reanimados, mas as criaturas que se 

alimentam da carne dos vivos e dos mortos e podem assumir a identidade 

dos que devoraram... (VERSIGNASSI, 2013, p. 16). 

 

A abordagem do tema do zumbi apresenta fases de mudanças. De início temos o 

zumbi haitiano escravo, inofensivo com um olhar vazio e sem fome. Esta versão do morto-

vivo não chamou muita atenção, o que é notável nos dois filmes, White Zombie (1932) e I 

walked with a Zombie (1943) que possuem olhares preconceituosos. O zumbi de Romero foi 

capaz de atrair público e originou vários outros filmes sempre trazendo o morto-vivo como 

ser canibal e digno de medo e horror. Este ponto chama a atenção em como esta versão abriu 

espaço para a propagação do zumbi, como na franquia Resident Evil que merece destaque e 



 

 
 

 1085 

que hoje invade o mundo dos jogos eletrassim como também o cinema. Segundo (BOON, 

2011, p.50,  tradução nossa.) o zumbi passa por três etapas: sendo a primeira como mitologia 

tribal africana, depois aparece sob a roupagem de práticas religiosas caribenhas e por fim o 

comedor de carne. 

 Entretanto, o filme de Romero não trata apenas do zumbi. O filme também faz crítica 

a época, visto que o período de produção é correspondente a era da Guerra Fria. Exatamente 

quando os nervos estavam à flor da pele e o mundo corria o risco de terminar em meio à densa 

nuvem de radiação devido ao forte poder militar de ambos Estados Unidos e União Soviética, 

ou seja, o medo de acabar com toda a vida no planeta devido à retaliação. No filme de 

Romero os zumbis aparecem pelo fato da entrada de radiação extraterrestre no planeta através 

de uma sonda espacial não tripulada que retornava de Vênus o que desencadeou o despertar 

dos mortos-vivos, fazendo menção a corrida espacial vivida pelos dois países e também pelo 

medo das consequências de que isso poderia causar. Segundo (BOON, 2011, p. 55) em seis de 

Agosto de 1945 a bomba atômica que atingiu Hiroshima ocasionou o nascimento da Era 

Nuclear e abriu espaço para o terceiro período do zumbi. Neste sentido, após o ataque a 

Hiroshima o mundo correu o risco de qualquer ataque nuclear no período da Guerra Fria: ―O 

Eu era tudo o que restava após a bomba, a perda do Eu se tornou o maior medo. Se o Eu está 

perdido, tudo o que resta é um abismo de vazio – precisamente o que o zumbi pós-nuclear 

veio a significar‖ (BOON, 2011, p. 55). No entanto, esta imagem de zumbi Ghûl assim como 

ficou conhecido ganha destaque na literatura também. 

  No início do século XXI o zumbi canibal ganha destaque em livros como O Guia de 

Sobrevivência a Zumbis (2011) de Max Brooks, na trilogia The Walking Dead (2011) de 

Robert Kirkman e Jay Bonansinga e também no livro explicativo The Walking Dead e a 

Filosofia  (2013) de Christopher Robichaud e Willian Irwin dentre outros. Este ponto chama a 

atenção para as datas das obras que são recentes e como o tema do zumbi cresce em um curto 

espaço de tempo. Em alguns contos as personagens se deparam com o morto-vivo sem 

entender ao mesmo tempo o que se passa e como isso aconteceu. Passando por mais uma 

evolução agora o Zumbi, intimamente ligado ao sobrenatural, passa a aparecer no cotidiano de 

forma naturalizada chamando a atenção para a estreita ligação da personagem com o 

Realismo Mágico, onde eventos fantásticos ou impossíveis são empregados com naturalidade 

e segurança na realidade. 
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 A incomum e irregular evolução da figura do morto-vivo na literatura traz nos contos 

analisados aqui um impasse, pois, se tornou difícil determinar em qual gênero se encontra esta 

personagem, remetendo a própria situação entre - fronteiras desta criatura habitante da vida e 

da morte em oposição à etimologia latina da palavra gênero: ―nascimento, origem, classe, 

espécie, geração‖ (SOARES, 2004, p. 7). Tratando-se de gêneros sempre existiu uma 

tendência em separar obras literárias em categorias por meio de uma estruturação de 

mecanismos semelhantes. É possível notar em Aristóteles e sua poética que também recorrem 

ao termo gênero ao falar de poesia que se divide em categorias e se reproduzem pela mimesis. 

Soares (2004, p. 7) afirma que estes mecanismos de estruturação surgem com as 

manifestações mais remotas das poéticas, sendo até mesmo possível contar a história da teoria 

dos gêneros literários no ocidente por meio da Antiguidade Greco-Romana.  

Portanto, o que vem sendo feito ao longo do tempo é segregar obras literárias em 

categorias, evidenciando que em certo tempo ou certas origens levam a criação de uma nova 

categoria literária. Seguindo as tradições de cada categoria obviamente foram geradas regras 

inflexíveis tornando cada obra fiel a sua classificação e por muito tempo esta determinação foi 

cumprida, porém existem opiniões diferentes sobre o assunto, alguns críticos condenam esta 

ideia. Soares afirma que: 

 

Em defesa de uma universalidade da literatura, muitos teóricos chegam 

mesmo a considerar o gênero como categoria imutável e a valorizar a obra 

pela sua obediência a leis fixas de estruturação, pela sua ―pureza‖. Enquanto 

outros, em nome da liberdade criadora de que deve resultar o trabalho 

artístico, defendem a mistura dos gêneros, procurando mostrar que cada obra 

apresenta diferentes combinações de características dos diversos gêneros 

(SOARES, 2004, p. 7). 

 

Dentro das considerações anteriores sobre sua representação no cinema e na literatura 

o Zumbi se vincula ao gótico. Quanto a esta vertente romanesca Fred Botting afirma que:  

 

Este passado foi chamado de Gótico esse termo comum e depreciativo 

oriundo da era Medieval onde as ideias conjuradas de costumes e práticas 

bárbaras, de superstição e ignorância de perigos extravagantes e selvageria 

natural (BOTTING, 1996, p. 15, tradução nossa). 

  

O Gótico se caracteriza com narrativas de profunda melancolia em meio a um cenário 

sombrio, seja um castelo com várias passagens secretas ou cemitério com enormes lápides 

adornadas com gárgulas que estão cercados de superstições, apenas para citar algum dos 
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clichês explorados pelas narrativas góticas até as primeiras décadas do século XIX e que 

exploravam reminiscências da era medieval como símbolos à barbárie, superstição e medo. 

Posteriormente os castelos e outras edificações cederam lugar à casa velha, mas apesar da 

troca de cenário o Gótico nunca deixou de lado a ansiedade e o medo em relação a figuras 

representativas dentro do contexto de suas sociedades, tais como demônios, fantasmas e 

bruxas no século XVIII, quando tais personagens incorporavam a persistência do atraso 

religioso na Europa iluminista. Já nas últimas décadas do século XIX, como desta Botting:  

 

Os cenários Góticos são desolados, alienadores e repleto de ameaça. No 

século XVIII se constituía de lugares selvagens e montanhosos. Mais tarde a 

cidade moderna combinou os elementos naturais e arquiteturais da grandeza 

Gótica e selvageria, na escuridão das ruas que servem de labirinto sugerindo 

violência a ameaça do castelo e floresta Gótica (BOTTING, 1996, p. 9, 

tradução nossa). 

Por fim, com a evolução dos gêneros incluindo o Gótico vemos que a cidade e suas 

ruas substituíram a floresta e seus perigos. As vielas escuras agora abrigam os bandidos e 

qualquer outra ameaça. Este ponto chama a atenção para as obras selecionadas como estudo, 

em ―Sea Oak‖ e ―A Case of the Stubborn‖ no qual os acontecimentos se passam em uma casa 

e que esta mesma se situa na cidade o horror e o medo já não costumam incomodar como 

antes, visto que os zumbis possuem um espaço. Essa aceitação e naturalização do impossível 

sobrenatural se justificam através do gênero intitulado Realismo Mágico. 

O termo Realismo Mágico tem sua origem na Europa em 1920 para designar 

mudanças artísticas na Pintura da época. Após certo tempo também passou a abarcar obras 

literárias, este termo foi usado de maneira errada o que resultou em várias pessoas se 

confundindo com a definição e por fim abandonavam seu interesse pelo termo. Spindler 

afirma que: 

 

Realismo Mágico, propriamente definido, é um termo que descreve obras de 

arte e ficção que compartilham certa temática identificável, características 

formais e estruturais, e que essas características justificam que seja 

considerado uma categoria estética e literária própria, independente de outras 

como o Fantástico e o Surrealismo, com qual é frequentemente confundido 

(SPINDLER, 1993, p. 75). 

 

Neste sentido, a primeira pessoa a usar este nome foi o alemão Franz Roh, este termo 

foi recorrente após a Primeira Guerra Mundial onde foi aplicado a um grupo de pintores que 

procuravam representar a realidade, porém com uma nova visão. Splinder (1993, p. 75) 
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ressalta que o mundo dos objetos são representados por uma nova maneira. O Realismo 

Mágico era um modo de representar algo escondido nos objetos comuns de nossa rotina.  

 Em certo tempo um novo termo aparece com características similares ao Realismo 

Mágico, Alejo Carpentier chama este termo de Real Maravilhoso: ―O realismo maravilhoso, 

ainda evocando o extraordinário, trataria, pois, de uma maravilha avivada no real que se 

encontra em estado bruto‖ (CARPENTIER, 1987, p. 125). Ao longo do tempo o Realismo 

Mágico foi comparado a algumas histórias nas quais acontecimentos impossíveis eram 

retratados com naturalidade. ―Os termos Realismo Mágico e ―realismo maravilhoso‖ 

tornaram-se mais ou menos intercambiáveis e foram aplicados a um crescente número de 

escritores latino-americanos associados ao ―Romance Novo‖ pós-Segunda Guerra Mundial‖ 

(SPINDLER, 1993, p. 78).   

 Como essa comparação Realismo Mágico e real maravilhoso se tornaram sinônimos, 

com isso Spindler aponta que: 

 

Em primeiro lugar, a presença no texto de duas conflitantes visões de 

realidade, representando o natural e o sobrenatural, o racional e o irracional, 

ou o ―esclarecido‖ e o ―primitivo‖. Em segundo, a resolução dessa antinomia 

pela aceitação do narrador de ambas as visões como igualmente válidas. Em 

terceiro, reticência do autor na falta de óbvios julgamentos sobre a 

veracidade ou autenticidade dos acontecimentos sobrenaturais (SPINDLER, 

1993, p. 79). 

 

Dentro deste quadro, o zumbi também garante seu espaço no Realismo Mágico, com 

sua aparição não justificada, um ser que não está morto e vivo e a aceitação natural do 

sobrenatural por parte das pessoas ao seu redor. Porém ao notarmos a aparência do zumbi 

logo se pode associa-lo ao horror, mas no maravilhoso não só o que é belo se integra ao 

gênero, ―Tudo o que é insólito é maravilhoso‖ (CARPENTIER, 1987, p. 122). O zumbi não é 

o único ser disforme presente no Realismo Mágico. Na obra O Visconde Partido ao Meio 

(1951), de Ítalo Calvino narra à história de um homem que após uma guerra é atingido por 

uma bala de canhão e suas duas metades continuam a viver separadas.  

Porém, seguindo as regras de cada gênero literário é notável que o Zumbi não pode 

pertencer a mais de um gênero, este se encontra na fronteira. Apesar de regras existirem para 

fazer com que a obra seja fiel ao seu gênero as obras selecionadas para este estudo são obras 

contemporâneas que assim como o zumbi não possuem apenas um gênero. Sobre essa nova 
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configuração que se alinha ao zeitgeist pós-moderno, em uma entrevista realizada com o 

escritor Bruce Sterling mencionou um termo para obras que se encaixam em mais de um 

gênero: Slipstream. Em sua entrevista ele diz que não espera que Ficção Científica viva o 

bastante, ele menciona que a questão de apenas um gênero é algo cansativo e desinteressante. 

Ao buscar delinear o termo Sterling afirma que: 

 

É fantástico, ás vezes surreal, especulativo na ocasião, mas não tão 

rigorosamente. Não busca provocar um ―sentido de reflexão‖ ou 

sistematicamente extrapolar de maneira clássica ficção científica. Ao invés 

disso, esse é o tipo de obra que simplesmente faz você se sentir muito 

estranho; do mesmo modo que faz viver mais tarde no século XX, se você é 

uma pessoa sensível. Nos poderiamos chamar este tipo de romances 

científicos de sensibilidade Pós-moderna, mas isso parece mal para uma 

categoria, além disso, precisa de um acrônimo; então pelo bem da 

conveniência e argumento, vamos chamar esses livros de ―Slipstream‖ 

(STELING, 2009). 

 

Além disso, ele aponta que há obras que não pertencem a somente um gênero, mas que 

ainda não se agrupam em uma categoria. O significado de Slipstream trata de uma paródia da 

palavra mainstream que faz menção a obras de víeis realistas dentro dos padrões normalmente 

seguidas pelo cânone. Este termo foi elaborado por Bruce Sterling e seu amigo Richard 

Dorsett ao longo dos anos para identificar tais obras. Destaca-se novamente que ele ainda não 

virou uma categoria e Bruce Sterling acredita que se estas obras se tornarem uma categoria 

dificilmente receberão este nome. 

Neste sentido, vemos que as utilizações do zumbi nos contos aqui analisados vinculam 

essa figura às características de Slipstream, pois estes procuram ir contra a realidade e buscam 

desestruturar a simplicidade do dia a dia.  

 

Alguns desses livros, os mais ―mainstream‖, são obras ficcionais que evitam 

ou ignoram convenções do gênero FC. Mas slipstream extremamente 

dedicado tem seus únicos elementos obscuros. Estas obras comumente não 

fazem muito sentido, e além do mais elas frequentemente implicam que tudo 

que sabemos não faz muito sentido e que talvez nem mesmo nada poderia 

fazer (STERLING, 2009, tradução nossa). 

  

Por fim, o autor menciona a importância e o olhar crítico que deve ser direcionado a 

obras que se encaixam com a descrição apontada e fecha sua entrevista desejando o melhor 

para o Slipstream e que sua evolução venha a contribuir para a Literatura e principalmente a 

Ficção Científica. Sendo assim, este novo gênero ainda não se tornou uma categoria o que 
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aponta para uma necessidade de estudo sobre esta ideia, assim como um estudo aprofundado 

para o zumbi dentro do Slipstream. 

No pequeno conto ―A case of the Stubborns‖ em uma manhã incomum, o avô de uma 

família morto na noite passada aparece de pé perante seus parentes e assumindo sua rotina 

normalmente. Ele cumprimenta a todos dizendo bom dia a todos e pergunta pelo café da 

manhã. Os seus familiares incomodados com a cena logo cedo, questionam ao velho sobre sua 

morte e por várias vezes insistem em dizer que a sua hora já havia chegado. Logo a família 

recebe a visita de um médico, o mesmo que havia diagnosticado a morte do idoso na noite 

anterior. Ainda que seus sinais vitais lhe faltassem, em seu último esforço o médico mostrou 

ao senhor o atestado de óbito e ainda sim o idoso não concordou com a ideia. Visto que a 

ciência não foi capaz de provar ao avô sua morte, a família decide então recorrer a um padre. 

O religioso alerta ao velho que não se recusa a vontade de Deus e que a hora de ir não deve 

ser desobedecida.  

Entretanto, ciência e religião haviam falhado, mas como último esforço o pai de 

família resolveu buscar ajuda de uma certa mulher mística, essa que vivia afastada de todos e 

morava em uma caverna. Com as economias em mãos o pai foi buscar ajuda com essa anciã, 

Conjure Lady. Com a solução em mãos o pai retorna a sua casa para o jantar com sua família 

munido de um guardanapo, durante o jantar o velho se suja de comida, com o guardanapo 

preto em mãos para se limpar os vermes grudados no papel provaram sua morte sendo assim, 

o velho podre sobe as escadas se dirigindo ao quarto e por fim deita na cama se entregando ao 

descanso eterno.   

É interessante perceber na história como os familiares se sentem incomodados ao 

verem o morto aparecer de pé na manhã seguinte a sua morte. Pois, na atualidade quando 

alguém está doente logo se encaminha para o hospital e se a morte está próxima os médicos o 

separam em uma ala de espera da morte. Mas, quando ela realmente chega a família dá novo 

destino ao corpo direto para os cuidados de um especialista em arrumar o defunto no caixão e 

enviá-lo para o cemitério que por sua vez situa-se na extremidade da cidade quase deixando 

os limites da mesma. Outro ponto de destaque é sua fome insaciável deixando evidente a 

capacidade de sentir do morto-vivo. ―O que tem para o café da manhã?‖ (BLOCH, 1984, p. 

76, tradução nossa). 
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 Este ponto chama a atenção para a frequente dúvida se o morto tem a capacidade de 

sentir algo e se o morto possui alguma memória de sua vida. Estes dois fatos ficam explícitos 

no decorrer do conto, pois a teimosia do avô e sua fome perduram até o desfecho da história. 

Como mencionado anteriormente o Zumbi possui suas raízes em mitos e sua forma horrenda é 

facilmente associada ao Gótico, sendo assim, a sua aparência muda constantemente devido ao 

estado de decomposição de seu corpo. Não somente o fato de o morto estar andando, mas 

como também a aparência propicia para a marginalização da criatura. 

 Os familiares desconhecem o avô e o primeiro passo da família é se livrar do morto. 

―Só há uma coisa a fazer. Você vá buscar Doutor Snodgrass. Diga a ele para vir até aqui o 

mais rápido possível e resolver esse problema.‖ (BLOCH, 1984, p. 78, tradução nossa). O avô 

perde a sua identidade e sua importância na família sendo tratado como problema, 

considerado morto isso não lhe dá mais o direito de estar entre sua família e de ocupar seu 

lugar que em vida foi dele. Neste sentido, o zumbi é um transgressor da normalidade, como 

referido anteriormente sobre a caracterização de obras do gênero Slipstream. Alguns 

acontecimentos não parecem fazer sentido e muito menos possuem sequer uma explicação, 

durante o conto a família apenas busca meios de provar a morte do velho avô, mas o que fez 

voltar à vida em nenhum momento foi questionado pelas personagens. 

 Com o zumbi em casa ocupando o seu antigo espaço o avô retoma a sua rotina que 

possuía em vida, com o passar de horas o corpo sofre novas mudanças. ―Não pude evitar, mas 

percebi que vovô estava ficando mais maduro. Olhe para as moscas voando em volta dele‖ 

(BLOCH, 1948, p. 81, tradução nossa) Este ponto chama a atenção para o corpo que possui 

constante mudança, sendo assim, contribuindo ainda mais para a caracterização horrenda 

sempre atribuída ao zumbi que se aproxima do grotesco.  

Apesar da tentativa de chamar o médico para explicar ao avô zumbi que por meios 

científicos ele é considerado morto, o idoso ignora o atestado de óbito e até desdenha do 

segundo prognóstico do doutor sobre o seu coração não bater. ―Não é hora para brincadeiras, 

doutor disse a ele. E se lhe disser que seu coração parou de bater? Se eu lhe disser que seu 

estetoscópio está quebrado?‖ (BLOCH, 1984, p. 79, tradução nossa). Este ponto chama a 

atenção para como o zumbi procura desafiar e romper com a lógica, razão e crença, 

caminhando ainda mais para a fronteira. 
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No entanto, chega à oportunidade do reverendo ver o zumbi, visto que ele já ouviu 

sobre o fato do morto-vivo ele caminha até a casa da família. ―Lembra-se do que o bom livro 

diz – O bom Senhor dá e o Senhor toma. O avô olha para ele com aquele olhar resmungão. 

Bem, ele não vai me levar embora‖ (BLOCH, 1984, p. 82, tradução nossa.) Após a conversa 

com o reverendo não surtir efeito o zumbi continua sua repetitiva rotina sentado em sua 

cadeira de balanço, sendo assim, o morto-vivo além de romper as barreiras da religião e 

ciência ele procura sempre ironizar, o fato que é interessante e ao mesmo tempo chocante para 

as personagens do conto.  

Mas, essa resistência a morte e rompimento de barreiras não vem a contribuir para a 

sociedade capitalista em que vivemos. Segundo Maranhão (1992, p. 18) o defunto ocupa certo 

espaço e para resolver esse problema a cremação vem a ser a forma mais aceita e benéfica 

para se livrar do corpo, mas isso não se justifica por questões higiênicas, econômicas ou 

ecológicas. O fim da vida do ser humano representa o fim do consumo, ou seja, o defunto não 

produz mercadoria e ao mesmo tempo não consome.  

Como mencionado por Sterling os fatos acontecidos em obras Slipstream são 

fantásticos e até mesmo surrealistas provocando interesse. Após debochar de duas autoridades 

do conhecimento, o reverendo percebe certa teimosia no morto, qualidade está que esteve 

sempre presente no avô mesmo antes de se tornar Zumbi. 

 Por fim, o reverendo já irritado com o acontecimento ele diz ao morto: ―Você 

realmente quer um monte de convencimento, disse ele. Você não ouve a palavra de um 

médico, não ouve a palavra do Senhor. Você é o velho mais ranheta contrário que já vi‖ 

(BLOCH, 1984, p. 83). Então, o avô ao desrespeitar as alegações científicas e religiosas, 

retoma sua rotina sem mais interrupções. Visto que nada mais poderia resolver a situação, a 

família, em seu último recurso, procura a ajuda de um estranho. Conjure Lady  vem a ser útil 

a família para se livrar do zumbi. Esta mulher que apenas pelo seu nome representa algo 

místico, a tradução de Conjure está associada as palavras invocar, conjurar, evocar e encantar.  

Então, esta mulher vive afastada de todos e habita uma caverna longe de tudo e todos 

em meio a floresta. ―Bem no meio das profundezas, na parte mais profunda, mais escura, no 

lugar mais solitário de todos, estava Spooky Hollow. Em Spooky Hollow estava a caverna. E 

dentro da caverna estava Conjure Lady‖ (BLOCH, 1984, p. 85, tradução nossa). 
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 A caverna é o lugar perfeito para abrigar tal personagem em meio a floresta. O nome 

da floresta faz menção ao assustador, dentro da caverna os moradores nos arredores não 

poderiam oferecer perigo a ela e o ambiente perfeito para um refúgio. ―A caverna pode 

representar o útero materno, os mitos de origem, o renascimento e a iniciação‖ 

(CHEVALIER, 2002, p. 212). Sendo assim, a estranha aceita oferecer ajuda, porém por uma 

certa quantia em dinheiro. Naquele ambiente escuro o pai procurando Conjure Lady a 

encontra, sem muito esforço ela sabe da situação. Em uma pequena conversa ela menciona 

que já o conhecia em vida e que sabe do que ele estava sofrendo. ―Parece-me que ele tem o 

mau caso do teimoso‖ (BLOCH, 1984, p.87, tradução nossa). Através do simples fato de 

conhecer o velho morto antes, em vida ela se recorda do fato que o velho é do Missouri. Este 

ponto chama a atenção para o fato de que a solução para o problema se encontra no 

paganismo, uma mulher mística capaz de dizer apenas o nome do problema e o fato de ser 

reconhecida como mulher das conjurações. Assim como o zumbi esta feiticeira se encontra 

marginalizada. 

  Durante sua conversa com o pai ela também desdenha da ciência e religião. ―Mas não 

há nada que possamos fazer sobre isso, nem o Doutor ou o reverendo. A Conjure Lady 

enrugou seu nariz para cima. O que você espera dos dois? Eles não sabem a diferença de areia 

para granola‖ (BLOCH, 1984, p. 87, tradução nossa). Além do zumbi desdenhar do médico e 

do reverendo Conjure Lady aproveitou seu momento para fazer o mesmo, sendo assim, ela 

logo define a solução para o incomodo problema. ―Seu avô não precisa de feitiço ou vodu. 

Como ele mesmo diz, ele é do Missouri você só tem que mostrar a ele‖ (BLOCH, 1984, p. 88, 

tradução nossa). Este ponto apresenta que, nenhum método científico ou alguma crença seria 

capaz de por fim a situação. Como mencionado anteriormente os contos Slipstream tem uma 

tendência a distanciar da realidade ou de tudo o que se acredita, ou seja, mesmo o zumbi 

tendo suas raízes no Haiti onde o vodu é praticado a própria feitiçaria não seria capaz de 

ajudar ou solucionar o problema. Assim como o despertar do morto para a vida não é 

mencionado no conto até mesmo Conjure Lady não faz menção a razão do seu despertar. 

Mais tarde o pai retorna até sua família carregando um guardanapo preto para ser 

usado pelo seu avô no jantar, o velho estava em um estágio muito avançado de putrefação e 

perguntava somente sobre o que havia para comer. Aguardando ansiosamente o retorno do 

pai, a mulher e as crianças falaram sobre ter que conviver com o morto. ―Mãe falou sobre 
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talvez termos de nos acostumar com um esqueleto durante as refeições, e eu ansiosa para a 

ideia de Conjure Lady dar certo.‖ (BLOCH, 1984, p. 91, tradução nossa). Neste sentido, a 

família desacreditada de uma possível saída para o problema cogitava a ideia de aceitar o 

morto dentro de casa, como mencionado anteriormente o sobrenatural se torna natural, sendo 

assim não causando estranhamento por parte das personagens. Por fim, o plano de Conjure 

Lady foi eficaz, durante o jantar o morto conseguiu a prova necessária para fazê-lo aceitar a 

morte. ―Não há nada melhor que um guardanapo preto para mostrar a um velho verme 

branco‖. (BLOCH, 1984, p.93, tradução nossa). Por fim, a obra encerra com um final grotesco 

com pedaços de seu corpo se misturando com a refeição. Após isso ele subiu as escadas e foi 

deitar em seu quarto de onde saiu. 

Quanto ao próximo conto em ―Sea Oak‖ as personagens enfrentam a pobreza, a alta 

violência e uma tia morta que retorna a vida após sua morte trágica devido a um ladrão que 

roubou a casa e fez com que tia Bernie morresse de susto. Do início ao fim as duas sobrinhas 

mães solteiras desferem palavras de baixo calão, não possuem empregos e passam o dia todo 

assistindo a programas inúteis na televisão, entretanto, Bernie morre e tal fato piorou a 

situação da família. Visto que ela era a única pessoa que sustentava a casa, ao receber o 

telefona do padre responsável pelo cemitério com a mensagem de que o túmulo da tia havia 

sido revirado e o corpo desaparecido, logo Bernie em seu estado de putrefação resolveu 

retornar a sua casa e corrigir a família dando ordens, administrando a vida e os horários de 

suas sobrinhas, dizendo como a vida seria deste ponto em diante. Como ato final Bernie cada 

vez mais disforme tem uma visão sobre a morte de Troy um dos bebês de suas sobrinhas, 

chocando a todos. 

 Por fim, este fato fez com que elas entendessem a importância de mudarem da cidade 

violenta de Sea Oak e também suas vidas. Ao contrário de ―A Case of the Stubborns‖ o conto 

apresenta aspectos de cidade violenta e também problemas sociais como a pobreza, 

desemprego e prostituição. Sendo assim, as sobrinhas de Bernie estão sempre em casa e 

assistindo aos seguintes programas de tv: ―The worst that could happen‖, ―How my Child 

Died Violently‖ e ―Nathan‘s Body Shop‖.  

Os programas são de caráter violento, horror e nudez. Estes são fatores que 

contribuem para a proximidade com o gótico, ―Sea Oak não é seguro. Há um ponto de tráfico 

de crack na lavanderia e semana passada Min encontrou um soco inglês na piscina das 
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crianças.‖ (SAUNDERS, 1997, p. 187, tradução nossa.). Então, neste ambiente tia Bernie 

procura orientar suas sobrinhas sobre o que é certo, mas sempre é ignorada por suas 

sobrinhas. Em meio aos problemas as crianças também assistem ao baixo conteúdo da 

televisão juntamente com suas mães. 

 O conto Sea Oak escrito em 1997 possui tema voltado para os problemas enfrentados 

na realidade se distanciando de contos fictícios. Entretanto, apesar de toda violência e 

conteúdo inapropriado tanto na televisão e na cidade, quando Bernie morre a preocupação de 

suas sobrinhas é de não deixar os bebês verem o corpo da tia imóvel sentado no sofá. A morte 

é capaz de incomodar as personagens inclusive dos familiares. ―Mantenha as crianças do lado 

de fora! Grita Min. Eu não quero que eles vejam algo morto! Cala boca cara! Grita Jade. Não 

a chame de algo morto!‖ (SAUNDERS, 1997, p. 183, tradução nossa.). Este ponto chama 

atenção para como a morte causa desconforto e a barreira que existe sobre ver alguém morto, 

as personagens procuram afastar as crianças do corpo da tia, mas não se preocupam com as 

palavras de baixo calão, desrespeito e o conteúdo negativo na televisão. Neste momento todo 

o cenário de violência da cidade se torna algo banal, porém o morto no sofá é capaz de causar 

algum mal. 

 Neste sentido, a morte de Bernie também é capaz de trazer um momento de reflexão 

para suas sobrinhas, nesta hora elas se lembram da vida da tia e como ela trabalhou e não 

aproveitou nada de sua vida, assim como também repensam o que poderiam ter feito para 

agradar Bernie. Por fim, chega o momento do enterro de Bernie e sua família decide por um 

túmulo bonito.  

 Após a morte de Bernie a causa de seu despertar não é mencionado na história ou se 

quer é discutido pelas personagens. Porém, em uma das conversas de suas sobrinhas elas 

relembram sobre a vida da tia. ―Ela nunca teve uma vida. Nunca casou, não tem filhos, 

trabalho, trabalho e trabalho. Alguma vez ela foi a um cruzeiro? Em toda a sua vida foi 

ônibus, ônibus e ônibus.‖ (SAUNDERS, 1997, p. 185, tradução nossa.). Sendo assim, Bernie 

ainda em vida nunca teve importância, porém sua morte foi capaz de fazer suas sobrinhas se 

importarem. Então, o túmulo de Bernie foi revirado. O padre alertou as sobrinhas sobre o 

acontecido, as sobrinhas assustadas com o fato foram ao cemitério e logo voltaram para casa 

quando se depararam com a tia morta em casa. Suas primeiras palavras para o primo de suas 

sobrinhas é. ―Sente-se porra.‖ (SAUNDERS, 1997, p. 197, tradução nossa).  
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 Outro ponto de destaque presente no conto é a aparência horrenda de Bernie. A tia 

possui características bem marcantes pontuadas pelo autor o que causa estranhamento e 

desconforto. ―Ela tem terra no cabelo, terra nos dentes, seu cabelo está bagunçado e sua 

língua quando aparece para lamber os lábios está preta.‖ (SAUNDERS, 1997, p. 193, 

tradução nossa.) Como mencionado anteriormente o zumbi chama a atenção pelo seu horror e 

o medo que ele provoca. Neste sentido, a volta de tia Bernie possui um objetivo. Ela explica 

para sua família sua vida e o que ela nunca pode ter enquanto viva. Sendo assim, a tia também 

com tom ameaçador para suas sobrinhas diz que elas devem mudar de vida e sair de Sea Oak, 

do contrário Troy irá morrer. Como já não bastasse o fato de o morto voltar à vida Bernie 

também diz: ―Eu sou muito forte agora merda. Eu tenho poderes!‖ (SAUNDERS, 1997, p. 

193, tradução nossa.) Este ponto chama a atenção para o fato de que o zumbi do conto possui 

um elemento de destaque, Bernie possui o poder de ver o futuro ela prevê a morte de Troy e 

procura ameaçar suas sobrinhas com isso. 

 Neste ponto o zumbi está além do horror oferecido pelo gótico, está se aproximando do 

sobrenatural utilizando poderes. Por fim, o conto encerra também deixando mais um pouco do 

horror, a tia morre e restam apenas algumas partes de seu corpo que foram colocadas dentro 

de um saco e depois enterrado em um buraco qualquer. Após isso Sony encerra fazendo uma 

oração. 

Os dois contos possuem elementos de hibridismo que foram mencionados 

anteriormente, o horror e o sobrenatural também se fazem presentes bem como a falta de 

explicação para o retorno dos mortos a vida. A descrição do zumbi é o fator que mais chama a 

atenção, como partes que estão faltando e principalmente o cheiro. Além de desafiarem a 

morte possuem a recusa de voltar para o estado de morte e também provocam medo e 

principalmente desconforto para suas famílias.  

O desejo também se faz presente no zumbi de ambas às obras, o zumbi avô possui 

fome insaciável enquanto tia Bernie possui o desejo dos prazeres da vida. Outro fator curioso 

é a quebra da normalidade, as personagens estão cientes de que por meio científicos não há 

como o morto voltar a vida. Visto que esta certeza já não faz sentido as personagens apelam 

para o lado religioso ou procuram algum modo de se livrar do zumbi. Em ―A case of the 

Stubborns‖ o padre e a mística Conjure Lady foram opções consideradas pelas personagens e 



 

 
 

 1097 

em ―Sea Oak‖ o padre não interfere nas atividades da tia Bernie, porém Sony um de seus 

parentes faz uma oração a Deus. 

 Por fim, a morte também causa momento de tristeza e reflexão das personagens. Pois 

antes do retorno dos mortos a imagem de que eles eram entes queridos e que provocam 

saudade é evidente, no entanto o retorno dos mortos a vida e principalmente para suas casas se 

torna tormento. Sendo assim, as obras possuem elementos de Slipstream. Os contos possuem 

elementos de mais de um gênero como fatores ligados ao horror do gótico, o sobrenatural e o 

inexplicável que fazem parte do Realismo Mágico. 
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Resumo: Entender o por quê deste fenômeno enumerando suas causas, de modo a fornecer 

subsídios para a criação de estratégias que venham a tentar sanar este problema é o principal 

objetivo desta pesquisa. Para isso é fundamental que estejamos considerando as premissas 

teóricas correspondentes ao campo que pretendemos transitar, o de ensino de línguas, 

buscando aí estabelecer parâmetros e mediar possíveis conflitos teóricos no campo 

sociolinguístico condizente a especificidade dos estudos relacionados as Línguas de Sinais em 

relação as demais Línguas Orais. Esta pesquisa pretende ainda contribuir para a área de ensino 

e aprendizagem de línguas contida no âmbito da linguística aplicada que tem tardiamente sido 

explorada pela pesquisa experimental empírica. Seguimos então o caminho da pesquisa 

participativa, com o intuito de aproveitar a grande experiência prática e vivencial que 

possuímos, e lançamos mão da pesquisa etnográfica como recurso principal de nosso trabalho, 

através das transcrições de experiências em sala de aula e questionários formais e informais. 

Para o embasamento teórico do nosso trabalho, fizemos incursões a diversões autores entre 

eles Chomsky (1965), Hymes (1972) e Widdwson (1991), principalmente no que diz respeito 

a formação do conceito de competências comunicativas, ao refletirmos sobre a abordagem 

comunicativa no ensino de línguas nos remetemos a Almeida Filho (1986, 2002) e a diversos 

outros autores mencionados durante a pesquisa que contribuíram de alguma forma para a 

confecção da mesma. Podemos concluir que as identificações são enormes no que diz respeito 

as experiências e pesquisas relativas as línguas orais e que muito pouco ou quase nada se 

conhece a respeito da teorização das competências comunicativas ou mesmo das abordagens 

de ensino de língua estrangeira por parte dos profissionais envolvidos neste processo. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua de Sinais; Alunos ouvintes; Segunda língua. 

 

Introdução 

Não sabemos ao certo, assim como as línguas faladas, quando se deu o exato 

aparecimento das Línguas de Sinais, utilizadas pelas comunidades de indivíduos surdos em 

todo o mundo. Sabemos no entanto que a mesma nasceu da necessidade natural dos 

indivíduos surdos comunicarem-se com seus semelhantes, já que o mesmo, de forma plena, 

era impossível através do canal oral-auditivo. Aqui no Brasil temos registro da padronização 
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desta língua, processo esse que se deu a partir de 1856, quando aqui esteve no Brasil o Árabe 

Surdo Edward Huet a convite do Imperador Dom Pedro II.  

Desde a Libras – Língua Brasileira de Sinais, ter sido difundida, reconhece-se que hoje 

já alcançada os mais altos padrões de registro linguístico através dos diferentes modos de se 

executar o registro histórico. 

A partir de 1880, com a disseminação das ideias pedagógicas lançadas no Congresso 

de Milão, tem-se uma retomada da Filosofia Oralista, que contempla a oralidade como forma 

ideal e única para comunicação dos indivíduos surdos em detrimento do uso da língua de 

sinais que aparece como uma barreira a esse método. 

Com o advento da prática bilíngue que passa a receber olhar mais crítico e cuidadoso 

dos teóricos e educadores brasileiros a partir da década de 60 e 70, a Língua de Sinais retoma 

seu Status Linguístico, passando novamente a ser ensinada e usada livremente nas escolas e 

locais congregacionais de surdos. 

Como Surda, vi-me enquadrada neste cenário de transformação recente dos 

paradigmas e conceitos educacionais, no âmbito da educação de surdos. 

Lançamo-nos então ao desafio de registrar estas experiências em sala de aula sob uma 

ótica cientifica buscando então gerar subsídios teóricos que pudessem orientar as ações 

pedagógicas tomadas por professores de Libras em sala de aula de modo a garantir a eficácia 

no ensino mesma, que pudesse também estimular as discussões em torno do aprendizado da 

Libras por parte de professores, alunos e usuários da mesma contribuindo para melhor 

conhecimento em área ainda tão pouco estudada, pudesse ainda diferenciar as especificidades 

do aprendizado da Libras entre indivíduos surdos e ouvintes, contribuir para formação de 

novos usuários profícuos da Libras expandindo o universo de comunicação dos indivíduos 

surdos, e por fim fornecer subsídios para pesquisas futuras.  

Ao participar do programa de capacitação de Instrutores de Libras - Agentes 

Multiplicadores, promovido pelo MEC em 2002 (ver Revista da FENEIS, nº 12, de 2001), 

percebemos a necessidade de desenvolver, adaptar e melhorar metodologias de ensino da 

Libras para ouvintes. 

 Atualmente, com a promulgação da lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 

regulamentada pelo decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, a Libras deve ser inserida na 

grade curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do 
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magistério, em nível médio e superior, nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de 

ensino, com preparação de material didático de apoio aos cursos. 

Entendemos também ser o individuo surdo, sujeito mais adequado para o ensino de 

Libras, por ser detentor natural da mesma e profundo conhecedor de sua cultura, sem 

considerar no entanto como dificuldade a difícil interação de alguns alunos com os 

professores surdos, entendendo ser esse um beneficio alcançado pela metodologia que 

considere o surdo como principal mediador do aprendizado. 

No campo linguístico centramos o objetivo do ensino da Língua de Sinais na 

fundamentação de Hymes (1972), que define o objetivo do ensino de línguas no 

desenvolvimento de uma ―competência comunicativa‖, sem desconsiderar teorias 

contrastantes, tal qual também de uma importância como a desenvolvida por Chomsky 

(1965). 

Sabemos também ser elemento de fundamental importância para a garantia de um bom 

aprendizado da Língua, o desenvolvimento de projeto que centralize-se na pessoa do 

aprendiz, que conceda o professor como facilitador da aprendizagem, como bem relatado por 

Freire (1981), da sala de aula como ambiente onde uma realidade social, psicológica e cultural 

particular é construída, considerando enfim o processo ou operação global de ensino de uma 

segunda língua e suas etapas segundo Almeida Filho (1990) explana em sua obra referindo-se 

a Baghin(1993). 

Ao refletir sobre o fracasso no aprendizado da Libras por parte do aluno e analisar a 

responsabilidade do professor sobre este fato, não podemos deixar de nos remeter a 

Widdwson (1991), que centraliza as causas deste problema principalmente ao ensino de base 

estrutural/gramaticalista. 

Em face de inúmeros autores e materiais produzidos que tratam da especificidade do 

ensino de língua estrangeira ou 2ª língua, sem no entanto, pelos resultados observados em 

nossas pesquisas bibliográficas, existir muitas aplicações deste saber ao campo da Língua de 

Sinais, vemos nisto argumento somativo que testifica a necessita e importância desta 

pesquisa, até mesmo para verificar as possíveis semelhanças e contrates na percepção e 

dificuldades encontradas pelo alunado destas línguas. 
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Teorizações a respeito da prática do ensino de línguas 

Percebemos a partir da década de 90 um aumento no interesse em se descrever e 

interpretar o processo de ensino da língua estrangeira em sala de aula. Diversos autores que 

transitam no campo da linguística realizam nesta época importantes ensaios que contribuem 

para a elucidação e surgimento de novos focos e questionamentos no que diz respeito ao 

ensino de línguas. Alguns deles como os desenvolvidos por Almeida Filho(1990), 

Bizon(1992), Bortone(1992) e Baghin(1993) desenvolvem importantes trabalhos que irão 

direcionar e fomentar as contínuas pesquisas realizadas atualmente. 

Percebemos aí direcionamentos cruciais que acreditamos ser importantes mencionar, 

como o surgimento do conceito de filtros afetivos, fundamental no entendimento da 

abordagem de ensinar do professor e a abordagem de aprender do aluno. 

Através dos estudos desenvolvidos por eles podemos lançar vistas ao aprender da 

língua como um apropriar-se de uma competência comunicativa, competência comunicativa 

esta que envolve a competência linguística, sócio cultural, meta, estratégica e de graus de 

acesso, que de uma maneira geral pode ser vista como uma competência diferente daquela que 

via até então o indivíduo comunicativo como aquele que domina as regras gramaticais e 

esqueletos perceptuais lexicais, mas sim como um indivíduo que interage socialmente de 

forma propositada onde se dão demonstrações de apresentação pessoal combinadas ou não 

com casos de (re)construção de conhecimento e troca de informações segundo Almeida Filho 

(1999). 

Diversas hipóteses surgiram antes e durante a pesquisa que foram sendo ou ora 

desmentidas ou ora ratificadas através das diversas confrontações com as bases teóricas ou 

mesmo com as experiências vividas com os diversos personagens da pesquisa durante o 

trabalho de campo. 

Desenvolvemos então esta pesquisa etnográfica no campo já mencionado, baseados na 

observação participante, sendo grande parte das conversas realizadas de forma informal, com 

um roteiro apenas para o pesquisador, e outras através de questionários entregues aos 

entrevistados, observando diversas pessoas. 

 

Análise da prática do ensino da Libras sob a ótica das principais personagens deste 

processo 
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Para iniciar, vamos ver o que falam os alunos ao serem questionados sobre seu 

fracasso linguístico: 

 

- Qual você acha que foi a principal causa que a fez desistir do curso de 

língua de sinais?  

Minha principal dificuldade foi a falta de tempo para estudar e aprender esta 

língua  

- O que a motivou para o aprendizado da Libras?  

Sempre achei muito bonita a língua dos surdos. 

(Aluna de 29 anos que parou no 2º nível do curso). 

 

Ao analisar esta declaração, podemos desvendar alguns dados implícitos em relação a 

motivação que levou esta aluna a aprender a Libras, podemos ver que a mesma foi 

impulsionada por um motivo muito superficial o que a levou a desistir facilmente frente ao 

primeiro obstáculo de tempo e incompatibilidade de horário. Como moradora de cidade do 

interior, com grande número de indivíduos surdos e participante de um grupo social restrito, 

ser usuária da Libras outorgaria a ela não só o simples mérito de ser falante de uma segunda 

língua mas daria a ela também uma posição de poder frente aos demais integrantes do grupo, 

já que a mesma poderia direcionar e estimular as ações a serem tomadas pelo indivíduos 

surdos. 

O mesmo discurso é notado em inúmeras outras ex-alunas do curso que sentiram-se 

motivadas pela beleza que a língua apresenta. Confirmamos aí a existência de uma primeira 

causa que podemos mapear; a falta de motivação concreta para o aprendizado da língua. Se 

por sua vez, o ensino da Libras, não faz parte de nenhuma grade curricular escolar e portanto 

não é obrigatório, não podemos responsabilizar a obrigatoriedade como fator que causa a 

desistência do aprendizado da Libras, podemos afirmar no entanto que esta outorga ao usuário 

da mesma um status linguístico bem maior do que se percebe em relação ao aprendizado das 

demais línguas estrangeiras. Ao usar a Libras o falante necessariamente é percebido muito 

mais pelos indivíduos que estão ao seu redor devido ao canal visual-gestual que utiliza-se dos 

movimentos, expressões faciais e gestos. 

 
- Alguns sinais são muito parecidos o que dificultou o meu aprendizado. 

- O que a motivou para o aprendizado da Libras?  
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Vi uma moça fazendo a Mímica uma vez na minha escola e achei muito 

bonito e fiquei muito curiosa, aí quando eu vi o cartaz do curso eu fui lá me 

matricular junto com a minha amiga.  

(Ex-aluna de 22 anos – que parou no 1º nível do curso). 

 

Apesar da Polissemia realmente aparecer com mais frequência na Libras, percebemos 

também a existência de um fator amotivador, ou que não inspira motivação concreta, a beleza 

da língua. O simples fato de achar a língua bonita não compõe-se em si mesmo como fator 

que possa vir a fortificar e perenizar o desejo de aprendê-la. Podemos destacar também e 

perceber na fala da aluna a falta de importância dada a língua mesmo depois de ter passado 

pelo nível I e ter sido apresentada ao status linguístico da Libras, quando ao se referir a 

mesma ela utiliza a terminação Mímica.  

Vamos analisar o depoimento de outra ex-aluna que assim como as outras, esteve no 

curso de Libras por um período de tempo, mas no entanto desistiu e hoje não estabelece 

comunicação com os indivíduos surdos através da língua alvo. 

 
- Qual você acha que foi a principal causa que a fez desistir do curso de 

língua de sinais? 

 Minha principal dificuldade quando estava tentando aprender a Libras foi 

conseguir uma boa coordenação motora para fazer os sinais, era muito difícil 

acertar a mão igual ao sinal. 

- O que a levou ao aprendizado da Libras?  

Sempre gostei de aprender outras línguas e como moro aqui próximo a uma 

associação dos surdos, sempre via eles passando e se comunicando com os 

gestos deles, aí fui lá na associação deles e me matriculei num desses cursos.  

(Ex-aluna de 42 anos). 

- O que a levou ao aprendizado da Libras? 

 Comecei a me interessar em 89 por estar trabalhando com surdos. 

- Quais suas principais dificuldades encontradas? 

 Tenho muita dificuldade por ser destra e a idade, os dedos estão duros. 

(Ex-aluna de 56 anos). 

- O que a levou ao aprendizado da Libras? 

O trabalho em sala com Deficientes Auditivos. 

- Quais suas principais dificuldades encontradas? 

 Dificuldades em gravar os sinais. 

(Ex-aluna de 45 anos). 

 

Podemos fazer algumas observações relevantes com esses depoimentos, no primeiro 

vemos que a aluna declara já ter tido a experiência de aprender outras línguas o que facilitaria 

seu entendimento frente a diferença gramatical da Libras ( fator este que é um complicador 

para muitos alunos como veremos mais adiante), no entanto mesmo assim a mesma não 
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concluiu o curso por sentir-se incapaz de aprender a língua. Vemos que sua motivação apesar 

de ser mais concreta do que as outras ainda é muito supérflua, mas no entanto percebemos aí 

o fator predominante da diferença de canal e da idade das alunas entrevistadas. 

Por ser desenvolvida através do canal gestual visual (que utiliza-se das mãos e da 

visão) a língua de sinais apresenta uma resistência bem maior, já que ao se lançar ao 

aprendizado de outras línguas como o inglês e o espanhol o indivíduo estará aprendendo uma 

língua diferente no entanto que utiliza-se do mesmo canal ao qual ele utiliza para o uso da sua 

língua materna, o oral-auditivo, o que não ocorre com a Libras. Lançar-se ao aprendizado da 

Libras leva o indivíduo ao uso de um canal extremamente diferente aquilo que ele está 

acostumado o que necessita então de uma adaptação do aluno no que diz respeito ao aumento 

de sua percepção visual e agilidade motora, o que muitos não conseguem superar como é o 

caso das duas entrevistadas. Percebemos ainda, algo que não tínhamos levantado como 

hipótese, o fator idade contribuindo para o não desenvolvimento da coordenação motora. 

Percebemos que as duas entrevistadas já possuíram idade avançada e uma delas mesmo 

lidando com surdos profissionalmente não conseguiu desenvolver suas habilidades 

linguísticas e utiliza-se de uma comunicação deficitária com os mesmos. Em sua interação 

com indivíduos surdos observamos muito mais o uso de pidgins e mímicas que levaram a uma 

comunicação ruidosa do que o uso da Libras em si. 

Vamos analisar o depoimento de outros alunos que desistiram do curso de Libras: 

 
-Qual foi na sua opinião o principal motivo que o levou a desistir do curso? 

Bem, eu acho que o que me levou a desistir do curso foi mesmo a falta de 

tempo de estudar e o fato de eu não ter contato com pessoas surdas. 

- O que a levou a aprender Libras? 

Vontade de trabalhar com a diversidade.  

(Ex-aluna do interior, 31 anos, trabalha como professora em escola que 

possui alunos surdos no entanto não ministra aula para eles). 

 

Apesar da motivação ser um pouco mais relevante que as outras mencionadas, vemos 

neste depoimento a explicitação de condição fundamental ao aprendizado de línguas. Como 

vemos: 

 

A nova língua para se desestrangeirizar vai ser aprendida para e na 

comunicação sem se restringir apenas ao domínio de suas formas e de seu 

funcionamento enquanto sistema (ALMEIDA FILHO, 2002, pág.12). 
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Sabemos então que o aprendizado de uma língua sem contato constante com os 

indivíduos usuários da mesma é praticamente impossível visto que o aprendizado real se dá 

através da interação proposital entre os sujeitos. 

Isso porque entendemos língua segundo o disposto por Mello: 

 

Uma língua não é apenas um sistema de sons, um conjunto de unidades 

significativas dispostas em uma cadeia morfossintática. É muitos mais do 

que um instrumento de comunicação. Uma língua é um comportamento 

social e como tal está intrinsecamente ligada à vida, à cultura e à história de 

um povo (MELLO, 1999). 

 

Nas observações em sala de aula de nível 4, observamos muitos alunos com ótima 

fluência em Libras, ou reciclando-se ou apenas concluindo seu curso para obtenção de 

certificado. Muitos deles já atuam na área como intérpretes e entendemos ser importante 

interrogá-los também no intuito de, na busca por entendermos as causas do fracasso de outros 

alunos fazer o caminho contrário entendendo os fatores que levaram estes a obterem a 

competência comunicativa necessária. 

Para uma melhor visão da competência x métodos de aprendizado, pedimos que um 

grupo de instrutores surdos ou professores surdos que convivem com esses intérpretes 

pudessem estar dando nota de 1 a 10 para a competência linguística do usuário da língua.  

Vejamos: 

 

- Quais motivos que contribuíram para auxiliá-lo no aprendizado da Libras? 

Acho que o que mais contou no meu caso foi o meu interesse pessoal, minha 

curiosidade e persistência, além é claro da convivência com os surdos.  

(Intérprete, aprendeu a Libras há 19 anos e atua diretamente com os surdos. 

Avaliação 98,2). 

- Pra mim a convivência com os surdos trabalhando com eles foi 

fundamental, bem como a minha vontade própria de aprender.  

(Intérprete, 21 anos, avaliação 82,0). 

- Trabalhar junto com os surdos, a minha curiosidade, o meu esforço e a 

aceitação que os surdos me deram foi o que mais contou para que eu pudesse 

aprender a Libras rapidamente, além é claro da amizade dos surdos e da 

minha igreja.  

(Intérprete, 23 anos, atuou na associação de surdos, avaliação 92,0). 

- O interesse que eu tinha pela língua, a minha motivação profissional e o 

interesse em ajudar o outro, foram os fatores que me motivaram e me 

incentivaram a aprender a Libras.  

(professora, intérprete e fonoaudiologia, 31 anos, avaliação 89,0). 
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- O fato de ter pais surdos, aí eu podia praticar em casa e também porque eu 

queria interpretar na igreja, queria aprender também para me comunicar 

melhor com os meus familiares.  

(Intérprete, 22 anos, avaliação 87,0). 

- O curso de Libras foi muito bom para me ajudar, o que contou muito 

também foi meu esforço pessoal a colaboração dos surdos e acho que minha 

vocação natural.  

(Intérprete, 26 anos, avaliação 88). 

 

 Analisando algumas das respostas acima podemos confirmar mais uma vez as teses de 

Hymes, que determina ser o convívio através da comunicação de necessidade, do uso 

proposital e motivado de suma importância para a internalização e aprendizado da língua 

alvo. Destacamos então a responsabilidade do professor em propiciar experiências de 

aprender com conteúdos de significação e relevância para a prática e uso da nova língua que o 

aluno reconhece como experiências válidas de formação e crescimento intelectual. 

Podemos ver em comum que a maior parte dos entrevistados possuem convívio direto 

e constante com indivíduos surdos e que grande parte deles confere ao esforço pessoal o 

responsável por seu sucesso linguístico. Isso demonstra não só o entendimento por parte dos 

mesmos do status linguístico da Libras como também a necessidade de se persistir no estudo 

como se faz necessário ao aprendizado de qualquer outra língua. Pode-se notar também que 

quase nenhum deles mencionou o curso de sinais como fator importante para o seu 

aprendizado, apesar de todos eles terem participado do curso, isso demonstra no entanto a 

super valorização que os mesmos dão para o convívio extra classe que tiveram. Daí vários 

destacarem as experiências extra-classe ( fazer a lição, buscar ocasiões de uso, praticar, 

coletar material) como sendo infinitamente mais valorosas do que apenas o tempo gasto em 

sala de aula. Vejamos o gráfico 1: 

 

GRÁFICO 1 

Principais fatores que contribuíram para o aprendizado da Libras – intérpretes 

profissionais: 
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Pedimos também a esses mesmos usuários da Libras para que pudessem dizer o que na 

sua opinião seriam os principais fatores responsáveis pelo fracasso de alunos que muitas vezes 

iniciaram o curso juntamente com eles sem no entanto conseguir lograr algum êxito. Vejamos 

o gráfico 2: 

 

- Na minha opinião, o que mais atrapalha o aprendizado é o aluno ter contato 

com os surdos somente no período do curso, a falta de amor ou afinidade 

com a língua ou com os surdos.  

(Intérprete, 22 anos, avaliação 87,0). 

- Acho que é a falta de real motivação e a falta de ter com quem conversar 

durante a semana que fada o aluno ao fracasso.  

(Professora, intérprete e fonoaudiologia, 31 anos, avaliação 89,0). 

- Acho que o problema está nos cursos que não oferecem conteúdo histórico, 

metodologia adequada, e apresentam  resistência por parte de alguns surdos.  

(Intérprete, 23 anos, atuou na associação dos surdos, avaliação 92,0). 

- Tudo se deve a falta de interesse, ao preconceito por parte dos alunos e a 

preguiça.  

(Intérprete, 21 anos, avaliação 82,0). 

- Falta de dedicação, falta de persistência, não frequentar lugares onde a 

comunidade surda está presente.  

(Intérprete, 26 anos, avaliação 88). 

 

GRÁFICO 2 

Principais causas da dificuldade dos ouvintes em aprender Libras – segundo 

usuários da língua: 
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Temos mais uma vez o aparecimento do fator interação surdo x ouvinte, através de 

experiências dialógicas mencionado como principal fator. Vemos que até aí a Libras, em sua 

problemática, tem comportado-se como as demais línguas, apresentando extrema necessidade 

de interação natural para o seu completo aprendizado, item esse que há muito foi percebido 

pelas diversas escolas de língua estrangeira, que hoje, quase que em sua maioria oferecem a 

oportunidade de intercâmbio no país onde fala-se a língua alvo. 

O uso da expressão corporal e facial aparece aí de maneira semelhante ao que vimos 

nas declarações dos próprios ex-alunos que diziam ser a coordenação motora fator de 

bloqueio no seu aprendizado. Mais do que disposição e mobilidade física a expressão corporal 

e facial exigirá do alunado dedicação, coragem, sensibilidade e acima de tudo entendimento 

que as mesmas são um recurso de Libras e como tal completam o sinal realizado através das 

mãos. 

É a principal reclamação hoje dos receptores surdos em relação aos seus interlocutores 

ouvintes, quanto a falta de expressões faciais e corporais pertinentes ao sinal o que torna a 

comunicação incompleta. 

O fator interesse estético (ou de status linguístico) bem como o preconceito linguístico 

e em relação ao surdo já foram mencionados no início deste trabalho. 
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Considerações finais 

Seria no mínimo fadado ao fracasso, qualquer tentativa de concluir algo de maneira 

acabada a respeito do tema a que nos propomos analisar. Pela densidade do assunto sabemos 

que muito ainda precisa ser analisado e discutido e que a presente pesquisa apenas vem a abrir 

novas perspectivas possibilitando críticas ao ponto de vista deste pesquisador bem como 

elucidações que possam surgir a outros pesquisadores da mesma maneira com a qual foram 

surgindo a nós durante nossas investigações e análises. 

Pudemos durante nossa análise participativa, mapear muitas das causas das inúmeras 

dificuldades pertinentes ao aprendizado da língua de sinais, não porque foram mencionadas 

pelos alunos desistentes ou por aqueles que lograram êxito, pois estaríamos assim deturpando 

o sentido da pesquisa etnográfica, dando ao simples testemunho o caráter de verdade 

sacramentada, mas porque vivemos, durante todo o tempo da pesquisa, essa realidade. 

Pudemos confrontar as opiniões e experiências com as experiências pessoais que possuímos 

bem como com os resultados palpáveis destas abordagens que testemunhamos dia a dia em 

sala de aula.  

Descobrir uma não aceitação cultural, dando margem para o surgimento de novas 

pesquisas de cunho antropológico, no que diz respeito a relação instrutor surdo x professor 

surdo x aluno ouvinte, talvez tenha sido a assertiva mais relevante deste trabalho. 

Perceber que, ao contrário do que pensávamos, a existência de cursos preparatórios e 

assessoria para os diversos profissionais da área é um fato, e que o que na realidade existe são 

inúmeros profissionais não motivados ou vocacionados teria sido uma descoberta de grande 

êxito se tais informações não estivessem tão disponíveis ao simples questionar e investigar 

mais cuidadoso. 

Encontramos aí muitos questionamentos e problemas pertinentes não só a Língua de 

Sinais como também ao aprendizado das diversas línguas orais, salvo os casos específicos que 

se referem a modalidade da língua como a gênese do problema. 

Pretendemos acima de tudo, ter levado todos aqueles envolvidos no processo ensino-

aprendizagem da Libras a refletir sobre sua prática, buscando assim a excelência no trabalho, 

contribuindo para a expansão desta língua que durante tantos anos foi proibida e repugnada no 

ambiente educativo. 
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Resumo: O presente artigo visa analisar o enraizamento cultural do eu-lírico em alguns 

poemas de Cora Coralina, poetisa goiana que nasceu na cidade de Goiás, antiga capital do 

estado de Goiás.  Os versos que fazem parte do corpus de análise  dessa pesquisa pertencem 

aos livros Poemas dos becos de Goiás e estórias mais e Meu livro de cordel. A intenção 

maior desse trabalho é perceber como a memória é importante para a preservação da cultura, 

manutenção de costumes e continuidade de alguns saberes e observar como a cultura pode ser 

retratada e demonstrada através da língua escrita e materializada em forma de versos. Os 

poemas de Cora Coralina tornam-se um campo muito fértil de análise, pois muito se observa 

da sociedade, da cultura e dos costumes de um determinado tempo, nesse contexto o tempo 

em que Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas viveu, ou se sente saudosa do passado. Ao 

pensarmos na obra de Cora Coralina notamos a presença do enraizamento cultural, o desejo 

de enraizar-se e de voltar a suas origens presentes nos textos da autora goiana. As observações 

foram feitas principalmente com base na teoria de Alfredo Bosi (1998), Ecléa Bosi (2012) e 

Mattoso Câmara Júnior (1968) teóricos que dissertam sobre cultura, língua, enraizamento 

cultural e memória que são aspectos fundamentais e norteadores dessa pesquisa, que toma a 

língua escrita como ponto de partida para a análise de versos escritos por uma das escritoras 

goianas que ainda em vida fez sucesso em sua terra e ficou conhecida e consagrada  por 

louvar e ilustrar a cultura regional do estado de Goiás.  

 PALAVRAS- CHAVE: Cultura; Enraizamento; Cora Coralina.  

 

Introdução 

Ao pensarmos em Literatura regionalista e ainda mais em Literatura goiana, não 

podemos deixar de pensar na poetisa Cora Coralina, que escreve sobre seu estado e a sua 

cidade natal Goiás. A sua obra poética merece destaque pelo fato de deixar registrado em seus 

versos muitos aspectos da cultura goiana e por ela ser uma das únicas mulheres escritoras de 

sua época.  

Cora era mãe, viúva, doceira, poetisa, dona da casa velha da ponte, vizinha, católica, 

acolhedora de mendigos, era uma mulher como qualquer outra, que tinha o dever dos ofícios 

de todas as mulheres de seu tempo, cuidar dos filhos, da casa e do marido. Ela se identifica 

muito mais como doceira do que como poeta. Em entrevista concedida a um jornal da Cidade 
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de Goiás, ela, já senhora, diz ―sou doceira por opção e poeta por necessidade. Faço doces 

melhor do que faço poesia‖ (CORALINA, 2006, p. 312). 

 Não pensemos que a sua poesia é uma literatura menor, muito pelo contrário, a sua 

obra tem um grande valor cultural e histórico, tanto que Cora ganhou ainda em vida vários 

prêmios e homenagens, como o título de Doutor Honoris Causa da UFG, foi eleita com o 

"Prêmio Juca Pato" da União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano de 1983, a 

homenageada no Ano Internacional da Mulher de 1975, entre outros.  

 Em sua poesia, a goiana retrata com saudosismo a sua infância na fazenda de seu avô, 

a Fazenda Paraíso, o seu tempo de juventude na cidade de Goiás, a antiga capital do estado. 

Trabalha também em seus versos um resgate à memória dos velhos costumes de seu povo e da 

sua cidade, como o pedido de pouso aos moradores das fazendas e sítios, os antigos modos de 

se cumprimentar as pessoas ao chegar em suas casas, como o ―ô de casa‖, entre tantos outros 

exemplos. Vemos que o enraizamento cultural e a cultura regional da época  estão presentes 

em seus textos.  

Para a análise do enraizamento e da cultura popular no léxico da obra poética da autora 

supracitada, foi desenvolvida uma pesquisa/análise, que teve como corpus alguns poemas 

pertencentes às obras poéticas Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais e Meu livro de 

Cordel. Cronologicamente, o primeiro livro foi publicado no ano de 1965. Já a sua segunda 

obra foi publica em 1976.  

Também é muito representado em sua poesia a sua proximidade com os elementos da 

terra e as práticas que a envolvia como o cultivo de milho, o trabalho do lavrador, o cuidado 

com a terra e a sua grande importância para a sociedade, que de acordo com Cora(Coralina, 

2006 p. 340) ―é a terra que sustenta a humanidade‖. O nome de batismo da poetisa era Ana 

Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mas ela se identifica e se assume como Cora Coralina.  

Ao falar de sua cidade natal, Aninha, como era conhecida, traz à tona os 

acontecimentos dos becos da cidade, fala das pessoas que ali moravam, que frequentavam os 

becos à noite, narra a saga das mulheres que dependiam dos becos para a sobrevivência e 

mostra nos poemas do livro ―Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais‖.  

  

 

 



 

 
 

 1113 

Um simbolismo de vida vegetal 

 

A poesia do neologismo 

Ao olharmos para muitos poemas de Cora Coralina, vemos que ela retrata a sua grande 

intimidade com a terra, com os elementos da natureza, que pertencem não somente a Goiás, 

mas que são universais como raiz, tronco, folhas e caule. Notamos em versos de sua obra 

como os de ―Meu epitáfio‖, ―Estas Mãos‖, ―Oração do Milho‖, ―Poema do Milho‖ e ― A 

gleba me transfigura‖ um eu-lírico extremamente ligado à terra, à vegetação, conforme vemos 

em alguns versos do Poema ―Estas Mãos‖:  ―Mão de semeador./Afeita à sementeira do 

trabalho/ Minhas mãos raízes/ procurando a terra/ Semeando Sempre./ Jamais para elas os 

júbilos da colheita‖(CORALINA, 2013, p. 60) . Ao pensarmos no verbo semear, podemos 

entendê-lo como prática de plantar sementes, para posteriormente colher os frutos, 

metaforicamente, geminar as sementes da poesia no coração dos leitores.  

Notamos que Cora Coralina caracteriza as suas mãos como sendo raízes, que sempre 

procuram a terra, mostrando uma necessidade, construindo dessa forma um eu-lírico parte da 

terra, unido à ela, pois a maioria das raízes precisa do solo para sobreviver e dar vida às 

plantas.  Ao olharmos para o uso que a poetisa faz da construção ―mãos raízes‖, observamos 

que ela faz um novo uso desse termo e dá um novo sentido, pois usualmente não qualificamos 

as mãos com adjetivos voltados à terra, e sim com características pessoais como delicadas e 

velhas  Ao recorrermos à definição de neologismo proposto Câmara Júnior (1968):  

 

Os neologismos são inovações léxicas que se firmam numa língua dada. Os 

neologismos são divididos em dois grupos: neologismos vocabulares - novos 

vocábulos - e neologismos sintáticos - novos tipos de construção frasal. 

Esses últimos resultam de uma criação estilística, que se padroniza na língua, 

ou de um estrangeirismo sintático. (CÂMARA JÚNIOR, 1968, p. 15). 

 

Averiguamos que a escritora dá um novo uso ao lexema raiz que agora, não faz mais 

parte de uma planta, não a caracteriza, mas define as mãos de um ser humano ligado à terra, 

desse forma, sendo uma inovação linguística no uso desse termo, configurando assim, um 

neologismo.  

Nesse sentido observamos que nos versos da terceira estrofe do ―Poema do Milho‖ 

―Milho empaiolado/Abastança tranquila do rato, do caruncho, do cupim.‖ (CORALINA, 
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2014, p. 158) ocorrem outras inovações linguísticas. Como o termo empaiolar, que não consta 

em nenhum dicionário de língua portuguesa pesquisado é um neologismo ligado ao dia a dia 

do trabalhador rural, que estoca a sua produção em um paiol, ou seja, ele empaiola o milho. 

Podemos observar também que os paióis geralmente são moradas de animais como cupins e 

ratos que usufruem dos estoques empaiolados.  

 

 O eu-lírico vegetal 

Ao analisarmos uma de seus mais famosos poemas  a ―Oração do Milho‖, que é uma 

produção em que o eu-lírico se define como planta, parte da terra, mas não de qualquer terra, 

o eu-lírico não faz parte de grandes lavouras, mas de pequenas plantações. O ser vegetal faz 

parte da construção desse eu-lírico que inicia o poema afirmando humildemente quem é, 

como vemos em ―Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres.‖, ― Sou a 

planta primária da lavoura.‖  Em ―Sou a pobreza vegetal agradecida a Vós, Senhor,/ que me 

fizeste necessário e humilde./ Sou o milho.‖(CORALINA, 2014, p. 159) Observamos mais 

uma vez que o eu-lírico se coloca como sendo algo vegetal, neste caso, a pobreza vegetal que, 

apesar de humilde, é necessária à vida. E finaliza o poema afirmando ser o milho, que na 

época em que o poema foi escrito e até hoje é muito cultivado em terras goianas. De acordo 

com o IMB (Instituto Mauro Borges), o grão é classificado em terceiro lugar no ranking de 

produção no Estado goiano, fazendo com que 65% da economia da região dependa da 

produção e venda do milho.  

A partir dessa estrofe, podemos pensar na manutenção de uma prática que se tornou 

cultural como o cultivo do milho, que antigamente, era realizada pelas famílias, cada uma 

plantava o que lhe era necessário para a sua sobrevivência. Com o passar dos anos essa prática 

foi reinventada, conforme nos afirma Bosi (1992 p. 21), ―as sociedades (o ser humano) são 

moventes e, na medida em que elas/eles se movem, o seu habitat se transforma, se reinventa e 

a cultura também, de forma menos acelerada, se reinventa e acompanha as mudanças sociais‖. 

Que são mantidas ao longos dos anos e passadas de geração a geração. Hoje o cultivo do 

milho existe, porém na maioria das vezes é realizado em larga escala e ainda nos é muito 

necessário para a manutenção da vida, pois a renda, a alimentação pode ser conquistada a 

partir dele.  
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Vemos nessas poemas, Oração do Milho‖ e ―Poema do Milho‖, Cora Coralina 

marcando em seus versos práticas culturais de sua época e que foram mantidas até o século 

XXI, nos mostrando que a língua escrita marca traços da cultura em que o eu-lírico se insere 

por meio da literatura.   

Ao analisarmos o poema ―A gleba me transfigura‖, observamos que o título do poema 

é bastante sugestivo, pois gleba, de acordo com o dicionário Houaiss (2012, p. 204) ―é um 

Terreno de cultura, em que se cultiva algo‖. Nesse sentido, vemos que a gleba o pedaço de 

terra destinado à plantação, transfigura o eu-lírico, o transforma, o muda em um ser vegetal 

como vemos em ―A gleba me transfigura, sou semente, sou pedra‖ (CORALINA, 2003, p. 

330) . Nesses versos percebemos que a união do eu-lírico com a terra, com a vegetação é 

muito forte. E de uma forma romântica é demonstrada a fusão entre eu-lírico e vegetação, 

como vemos em  

 

Sou árvore, sou tronco, sou raiz, sou folha, sou graveto, sou mato‖, ―Sou a 

espiga e o grão que retornam à terra.‖, ―Em mim a planta renasce e floresce, 

sementeia e sobrevive‖, ―Sou a espiga e o grão fecundo que retornam à 

terra.‖, ―Eu sou  a mulher mais antiga do mundo, plantada e fecundada no 

ventre escuro da terra. (CORALINA,2003, p. 333). 
 

 Por meio da leitura desses versos, analisamos que o eu-lírico dos poemas, é muito 

ligado a terra e apresenta uma multiplicidade de sujeitos que o constitui.  

Observamos que elementos da vegetação são incorporados ao sujeito que fala, que se 

define como grão, folha, raiz, semente e entre tantos outras partes essenciais para que o 

cultivo tenha êxito, mostrando, dessa forma, a importância da vegetação, da terra para o eu-

lírico, mas também para a sociedade que tira o seu sustento através da gleba.  

Ao analisarmos os versos que Cora Coralina escreveu intitulados ―Meu Epitáfio‖ tem 

um título muito significativo, pois os epitáfios são colocados nas sepulturas das pessoas e 

geralmente têm escrito neles o que a pessoa já falecida significava para si ou a forma como 

gostaria de ser lembrada. Ao pensarmos nisso, constatamos que os versos desse poema são 

bastante expressivos, pois marcam o que foi feito para ficar inscrito no epitáfio de Cora 

Coralina e realmente ficou.  

 Ao olharmos esses versos ― Morta... serei árvore/Serei tronco, serei fronde/ E minhas 

raízes/ Enlaçadas às pedras de meu berço/ são as cordas que brotam de uma 
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lira.‖(Coralina,2013,p.106) Verificamos que a liricidade constitutiva da poesia era 

considerada e que a ligação entre eu-lírico, terra e vegetação é muito forte, pois até mesmo 

depois de sua morte ela será árvore, fronde e raízes, será parte da vegetação; ainda estará 

nesse mundo, agora, por meio da vegetação. 

Na segunda estrofe de ―Meu Epitáfio‖, observamos uma passagem bastante sugestiva: 

―Enfeitei de folhas verdes A pedra de meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal.‖ 

(Coralina,2013,p.106)  Esta sugere a proximidade da vegetação com esse eu-lírico e ainda 

mais a representação de toda uma vida arraigada à terra, à gleba, à plantação e à vegetação. 

Também podemos considerar que o verde simboliza vida nas plantas que se contrapõe ao 

túmulo que indica morte, ainda fazendo referência ao ciclo de vida da vegetação e do ser 

humano, o nascer e o morrer.  

  

Memória, enraizamento e costumes 

Por meio da observação dos poemas de Cora Coralina, percebemos em sua obra 

memórias do seu tempo de criança, em que ela recorda com saudosismo a sua cidade e 

práticas culturais de sua época. Ao falarmos de memória, vale lembrar que um dos meios de 

preservação da memória é a escrita e de acordo com Melo (2011):  

 

A escrita das reminiscências reserva ao memorialista um rico universo de 

cenas e atuações. Nesse panorama, é recorrente a rememoração do cotidiano, 

de temas que especulam sobre a educação familiar e moral e, 

inevitavelmente, afloram questões relacionadas à memória, à existência e ao 

tempo, uma vez que se trata de uma escrita produzida por um ―eu‖ adulto 

que convoca traços da memória individual e coletiva para assegurar a 

exatidão da lembrança, através da escrita. (MELO, 2011, p. 12) 

 

 

Ao olharmos para a poesia de Cora Coralina consideramos que a sua escrita traz traços 

da cultura de Goiás, por meio das memórias que ela tem do passado, como por exemplo, o 

cultivo do milho, as práticas religiosas de fazerem oração para o bom êxito da colheita; alguns 

aspectos da vida rural, como o pedido de pouso nas fazendas.  

Conforme observamos em ―Ô de casa‖, pertencente à obra Meu livro de cordel: 

 

Havia na roça umas tantas práticas que se cumpriam religiosamente/Os 

chegantes, ―Ô de casa‖. ―Ô de fora. Tome chegada, se desapeia‖ / O viajante 
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estranho ou não descia do animal./ Rebatia o chapéu, tirava, pedia uma 

parada de um dia ou mais,/ vinha de longe, de passagem, os animais 

esfalfados/ Um dia de descanso, um particular com meu avô e dono. 

(CORALINA, 2013, p. 125) 

 

Nesse sentido, analisamos que a poesia de Cora Coralina mostra hábitos comuns de 

seu tempo de criança. Nesse poema em específico, ela retrata a prática de pedir pouso aos 

moradores de fazendas. A tropa do pedinte, o uso do chapéu, que até hoje caracteriza 

principalmente pessoas que vivem no campo, pois trabalham muito debaixo do sol e o usam 

como meio de proteção. Ao pensarmos na escrita como forma de marcar a história em 

determinado tempo, podemos pensar na poesia como resistência. Nesse aspecto na resistência 

à modernidade, a manutenção dessa prática de chamar ―ô de casa‖, de deixar registrada a 

prática, que na sua época de juventude, era comum, mas que ao longo do tempo vem se 

perdendo.  

Se pensarmos em algumas partes da Oração do Milho, observamos que existe partes 

da história de Goiás presentes nele, como a vinda de imigrantes, o uso do trabalho escravo, a 

luta dos pequenos sitiantes, vemos que nesse aspecto a poesia serve também como um 

registro histórico. Bosi (1993) nos fala que a poesia mítica, além de marcar a história, recorda 

e revive o passado, como vemos em  

 

Resiste aferrando-se à memória viva do passado; e resiste imaginando uma 

nova ordem que se recorta no horizonte da utopia. [...] A resposta ao ingrato 

presente é, na poesia mítica, a ressacralização da memória mais profunda da 

comunidade, o movimento do texto visa ao reecontro do homem adulto com 

o mundo mágico da criança. (BOSI, 1993, p. 35). 

 

E é justamente o que a poesia de Cora Coralina faz com a cultura de Goiás, com as 

práticas culturais, os costumes da época. E retrata o reencontro do presente com o passado.  

Nesse trecho da ―Oração do Milho‖ vemos o que foi supracitado sobre a poesia de 

Cora Coralina: 

 
eu era apenas o bró nativo das tabas ameríndias/ Fui o angu pesado e 

constante do escravo na exaustão do eito./ Sou a broa grosseira e modesta do 

pequeno sitiante./ Sou a farinha econômica do proletário./ Sou a polenta do 

imigrante e a miga dos que começam a vida em terra estranha. 

(CORALINA, 2014, p. 157). 
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Essa parte é marcada pela lembrança do passado de quando existia os tempos de 

colonização dos índios em Goiás, nos remetendo à história de criação da cidade em que um 

bandeirante chega em solo goiano, toma posse das terras  que pertenciam aos índios, os 

engana e funda a cidade de Vila Boa, que futuramente seria a capital do estado de Goiás e 

receberia o mesmo nome que o estado, como vemos em  ―eu era apenas o bró nativo das tabas 

ameríndias.‖ Ao pesquisarmos o significado da palavra bró, de acordo com o dicionário 

Aurélio, é uma comida própria de regiões em que vivem sertanejos e pessoas ligadas à 

natureza, como os índios.  

No ―Poema do Milho‖ ainda analisamos o conhecimento das práticas culturais de 

imigrantes escravizados que vinham para Goiás e ali viviam em condições sub-humanas e que 

fizeram parte do cenário goiano de construção da cidade de Goiás e foi o cenário que Ana 

Lins conheceu quando criança a de um Brasil escravocrata; como observamos em ―Fui o angu 

pesado e constante do escravo na exaustão do eito‖. 

 

Enraizamento 

  Todo o trabalho e poesia de Cora Coralina tem um cunho bastante enraizado. De 

acordo com Melo (2003) o trabalho com a memória reelabora lembranças de acontecimentos 

e fatos vividos, enraíza quem revive os acontecimentos passados e fixa ainda mais a sua 

cultura. Para falar de enraizamento vale recorrermos às palavras de Simone Weil, repetidas 

por Bosi ―O ser humano tem o direito fundamental de enraizar-se‖(Bosi,2003,p.21), ou seja, 

de criar raízes, de acordo com  Bosi (2012):  

 
Eu aprecio muitíssimo esse conceito criado por Simone Weil para 

entendimento da cultura: o enraizamento. Os deslocamentos constantes a que 

nos obriga a vida moderna não nos permite um enraizamento num dado 

espaço ou numa comunidade, mas este continua sendo um direito humano 

fundamental. Como dizia Simone Weil, o ser humano tem uma raiz por sua 

participação real numa coletividade, que conserva vivos certos tesouros do 

passado e certos pressentimentos do futuro. (BOSI, 2012, p. 15) 

 

Dessa forma vemos que a observamos que poesia de Cora cria a sensação de reviver o 

que já está no passado e que voltando às suas raízes ela se enraíza novamente, mas não 

enraíza somente a si, pois de acordo com Paula (2006) as pessoas que buscam o enraizamento  
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Querem, principalmente, trazer para suas raízes aqueles que nunca 

participaram delas. Querem imprimir a eles um enraizamento que também as 

pessoas da comunidade sentem estar perdendo. Certamente, acreditam que 

nesta reelaboração de cultura popular se façam mais fortes representantes 

dela. (PAULA, 2006, p. 6) 

 

Nessa perspectiva, notamos que em seus poemas, como ―Ô de casa‖, o eu-lírico, nos 

resgata na memória as antigas saudações aos moradores que eram visitados. Em ―Poema do 

Milho‖ e ―Oração do Milho‖, vemos uma volta às raízes e aos antigos costumes, da antiga 

planta de milho, do uso dos saberes astronômicos os lavradores não fundados na ciência 

quando lemos: ―Calendário, Astronomia do lavrador./ Planta de milho na lua nova./ Sistema 

velho colonial./ Planta de enxada./ Seis grãos na cova, quatro na regra, dois de quebra/ Terra 

arrastada com o pé‖.( Coralina,2014, p.160) Também vemos a prática da troca de sementes, 

que naquela época era algo comum, pois não havia a tecnologia da separação e sementes, 

dessa maneira os pequenos agricultores a fim de melhorarem a sua produção trocavam 

sementes entre si para que produzissem mais grãos e por isso tinham o dizer, que foi passado 

de geração para geração ―Não se planta nos sítios sementes da mesma terra‖( Coralina,2014, 

p.162). 

 Um fator de enraizamento presente nas obras de Cora é o que está muito arraigado ao 

eu-lírico, que sempre recorre a Deus para a solução dos seus problemas, que crê que Deus 

tudo proverá, pois a partir dele vêm todas as coisas, como vemos em 

 
Planta com fé religiosa/ Planta sozinho, silencioso./ Cava e planta./ Gestos 

pretéritos, imemoriais.../ Oferta remota; patriarcal./ Liturgia milenária./ 

Ritual de paz./ Em qualquer parte da Terra um homem estará sempre 

plantando/ Recriando a Vida recomeçando o Mundo. (CORALINA, 2014, 

p.163). 

  

Assim como no trecho acima, em muitas partes do texto, vemos a devoção a Jesus. A 

religiosidade é sempre muito presente nos versos de Ana Lins.  O eu-lírico muitas vezes faz 

referência à ―Pedra Angular‖, à ―Pedra rejeitada‖, nos remetendo aos saberes bíblicos da 

autora, como também a religiosidade, que era muito comum na época de Cora Coralina e que 

até hoje se mantém.  

 Como podemos analisar em um trecho de ―Estas Mãos‖: ―Sozinha a procurar/o 

ângulo prometido, a pedra rejeitada.‖ (CORALINA, 2013, p. 62) em como o trecho de 

―Oração do Milho‖: ―O Justo não me consagrou/ Pão da Vida, nem lugar me foi dado nos 
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altares/Sou apenas o alimento forte e substancial/ dos que trabalham a terra, onde não vinga o 

trigo nobre.‖ (CORALINA, 2013, p. 64) 

 Nesse sentido, o enraizamento se faz muito presente na obra de Cora Coralina e esta serve não 

somente como prazer ao leitor, mas como uma volta ao passado, aos velhos costumes, aos hábitos 

mais antigos, à remorização da vida e da lida no campo.  É pertinente terminarmos as análises com 

uma fala da própria Cora Coralina intitulada Ressalva: “Versos...não/Poesia...não/ um modo diferente 

de contar velhas histórias.‖ (CORALINA, 2003, p. 345) 

 

 (In)conclusões  

Por meio da obra de Cora vemos que a literatura, especialmente a poesia, pode ser 

considerada resistência, como bem nos afirma Bosi (1993, p.7): ―A resistência tem muitas 

faces, uma delas é a poesia‖.  Nesse aspecto percebemos que a poesia coraliana é um modo de 

resistência cultural, a luta pela manutenção de seus costumes.  

Nas análises feitas, vemos que o eu-lírico dos poemas marca e deixa registrados 

aspectos da cultura goiana, como meio de permanência desses aspectos, como acontecia o 

cultivo do milho naquela época, as práticas comuns ao receber visitas, entre tantas outras 

características. Vemos que o eu-lírico de Cora Coralina dos poemas é arraigado a Goiás e 

enraizado pela terra e pelos costumes do seu tempo. 

Nesse sentido, podemos pensar a Literatura de Cora como um meio de resistência 

cultural à modernidade e aos lugares socialmente marcados, pois o eu lírico dos seus poemas 

tem um intenso contato com a terra, com a semeadura, com a colheita e com a religiosidade 

de sua época, nos revelando elementos culturais de Goiás e nos fazendo reviver e rememorar 

o nosso passado, cultura e costumes.  
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EFEITOS RECEPTIVOS DA LITERATURA [TOCANTINENSE] EM ATIVIDADES 

PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA 

  

Rubens Martins da SILVA  
Secretaria da Educação e Cultura do Tocantins 

 

Resumo: Este artigo apresenta indicadores de efeitos receptivos vivenciados em experiências 

de atividades literárias em dois contextos de mediação de leituras. O primeiro contexto fala do 

lugar, das vozes e dos sentidos que o letramento literário forneceu a estudantes e estagiários 

de uma IES no município de Araguaína-TO, na condição de integrantes do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/Letras numa escola pública estadual 

tocantinense. O segundo contexto socializa resultados de leitura pela exploração de obras 

literárias tocantinense no espaço da sala de aula com a participação de alunos da 2ª e 3ª série 

do Ensino Médio e, ainda durante estudo de contos dos escritores tocantinenses Orestes 

Branquinho Filho e Fidêncio Bogo. A metodologia aplicada fundamentou-se na corrente da 

Sequência Básica instituída por Rildo Cosson (2007), a qual tem como pressupostos os 

processos de ―motivação, introdução, leitura e interpretação‖. A fortuna crítica seguiu os 

pressupostos de José Castilho Marques Neto et al (2009), de Eni Orlandi (1996), de Bakhtin, 

(2009) e de Magda Soares (2002). A evidenciação das experiências vivenciadas na e pelas 

atividades de leitura literária contemplaram a visão crítica dos estudantes com base nos 

seguintes questionamentos: Quais são os significados da leitura para a vida social dos 

estudantes? Será que a interpretação literária fornece aos estudantes os espaços de serem 

ouvidos em suas reivindicações? O que significa a leitura da literatura [tocantinense] para o 

estudante? O que dizem e o que propagam os estudantes através de cada experiência de 

leitura? Sem resposta prontas, mas com demandas instigadoras, as ações de leitura realizadas 

geraram a concepção de que o ato de ler é libertador e humanizador. Em geral, os indicadores 

e os resultados aqui socializados servirão como base para o atendimento de demandas de 

leituras literárias realizadas em diversos contextos escolares. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura Literária; Literatura Tocantinense; Mediação de leitura. 

  

Introdução 

A realização de atividades de leitura no contexto da sala de aula ou em projetos 

específicos indicam que a escola, no papel de seus atores (professores e alunos), tem grande 

responsabilidade para a consolidação da aprendizagem. No sentido de uma reflexão que 

oportunizou a identificação de efeitos receptivos da literatura [tocantinense] através de 

práticas de leitura literária, este artigo apresenta indicadores de duas experiências de mediação 

de leitura realizadas em duas escolas-campo, que aqui estão sistematizados por dois contextos 

de leitura. O primeiro contexto fala do lugar, das vozes e dos sentidos que o letramento 

literário forneceu a estudantes e estagiários de uma IES no município de Araguaína-TO, na 

condição de integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
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PIBID/Letras numa escola pública estadual tocantinense. O segundo contexto socializa 

resultados de leitura pela exploração de obras literárias tocantinense no espaço da sala de aula 

com a participação de alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio e, ainda durante estudo de 

contos dos escritores tocantinenses Orestes Branquinho Filho em ―Contrato Suicida‖ (2014) 

e Fidêncio Bogo em O Quati e outros contos (2001). 

Destaca-se que os sentidos deste artigo estão abarcados nas abordagens do ―Grupo de 

Trabalho nº 06 - A RECEPÇÃO DA LITERATURA EM ESPAÇOS ESCOLARES PELA 

VOZ DOS ENVOLVIDOS‖, tido como um dos recursos difusores da recepção da leitura 

literária pelos envolvidos, seja na escola ou em outros espaços. Este GT compôs o IV 

SINALEL - Simpósio Nacional de Letras e Linguística e Simpósio Internacional de Letras e 

Linguística, cuja articulação debateu sobre ―Linguagem, Literatura e Ensino: desafios e 

possibilidades‖. 

A experiência realizada teve como suporte metodológico a aplicação da Sequência 

Básica instituída por Rildo Cosson (2007), centradas nos pressupostos de ―motivação, 

introdução, leitura e interpretação‖. Para o registro e observações pra práticas realizadas a 

adoção de ―diário de campo‖ foi o instrumento que consubstanciou todo o processo de 

acompanhamento das ações de leitura literária. O recurso teórico acentuou-se nos 

pressupostos de José Castilho Marques Neto et al (2009), de Eni Orlandi (1996), de Bakhtin, 

(2009) e de Magda Soares (2002). 

No contexto desta metodologia e dos indicadores teóricos, sobretudo no estudo das 

obras enunciadas, percebe-se que as atividades práticas de leitura contribuem para a 

consolidação de saberes no contexto do letramento. Por este, entende-se a realização de 

demandas práticas de leitura com vistas à sua repercussão na aprendizagem de cada estudante. 

Para tanto, convém refletir sobre os efeitos receptivos que este trabalho oportuniza aos 

estudantes. Questiona-se, portanto, sobre os sentidos, o dialogismo, os discursos e as lições 

assimiladas para a vida, para o profissional de cada estudante. Nessa linha, advém saber: 

Quais são os significados da leitura para a vida social dos estudantes? Será que a interpretação 

literária fornece aos estudantes os espaços de serem ouvidos em suas reivindicações? O que 

significa a leitura da literatura [tocantinense] para o estudante? O que dizem e o que 

propagam os estudantes através de cada experiência de leitura? Sem resposta prontas, mas 
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com demandas instigadoras, supõe-se que as ações de leitura geram a concepção de que o ato 

de ler é libertador e humanizador.  

Convém destacar que o constructo deste artigo está ancorada numa linguagem, em 

maior parte, de um discurso indireto, exatamente porque sua constituição resultou do 

acompanhamento feito às atividades que acompanhei, li e avaliei, exatamente porque minha 

atuação profissional está ligada à coordenação pedagógica e, não à regência. 

Diante do exposto e, considerando as perspectivas de ampliação dos saberes literários, 

defende-se que os indicadores resultados aqui socializados têm a intenção de servirem como 

base para o atendimento de demandas de leituras literárias realizadas em diversos contextos 

escolares. Além disso, a proposta de estudo de obras da literatura [tocantinense], em suporte à 

literatura clássica, fortalece o contexto de que as produções regionais/locais servem ao ensino. 

 

A inserção da literatura [tocantinense] em atividades práticas de leitura 

A indicação de quaisquer textos literários enquanto suporte pedagógico para a 

realização de atividades práticas de leitura projeta a percepção dos discursos constituidores de 

suas significações ao contexto da aprendizagem. Na intenção de projetar uma literatura que se 

encontra em expansão, inclusive para o foco literário regional, a inserção de textos produzidos 

por escritores indica a relevância de uma literatura [tocantinense] capaz de fornecer efeitos 

receptivos da e pela leitura literária em sala aula. Nesse viés, a produção literária tocantinense 

se destaca pelas obras produzidas na modalidade do gênero conto. A vertente de sua tênue 

importância aos estudos literários enfatiza que este gênero está no foco dos escritores 

tocantinenses e, mais ainda no dos leitores, devido as provocações que essa tessitura realiza 

para o entendimento de mensagens ligadas, por exemplo, aos contextos sociais. 

Nesse enfoque, os contos ―O Quati e outros contos‖ (2001) de Fidêncio Bogo e, 

―Contrato Suicida‖ de Orestes Branquinho Filho (2014), aqui tomados com suporte para as 

práticas de leitura, revelam o caráter didático de sua aplicabilidade em ações de leitura. Para 

tanto, na própria obra de Bogo (2001, p. 11) já se percebe essa relação. Diz ele que ―ao 

escrever estes contos procurei temas que, além de satisfazerem meus pendores literários, 

servissem, em sua maioria, para discussão nas escolas e em outras instituições interessadas‖. 

Por essa vertente, abre-se aqui um leque de objetividade que as obras tocantinenses 
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oportunizam para a formação de leitores. Na verdade, abre-se um leque para o contexto do 

conto ao universo de vida e de convívio do estudante. A estética literária produzida por Bogo 

(2001) desencadeia uma série de debates sociais, como por exemplo, desmatamento, saúde, 

preservação ambiental, ética, dentre outros. 

O discurso literário de Bogo (2001, p. 62) revela, portanto, ao leitor os cuidados que se 

deve ter com a terra, com o espaço em que se vive, sobretudo quanto a questões ligadas à 

preservação da flora, pois ―quando um dos gigantes da selva tombava, dezenas de arbustos 

morriam com ele, estraçalhados na queda‖. A percepção da relação entre homens e a natureza 

dão ênfase ao processo de valorização dos espaços de cada um. 

Além dos espaços de habilitação e dos sentidos de relação entre homens e natureza, o 

conto ―Contrato Suicida‖ de Branquinho Filho (2014) levanta a questão da convivência e, do 

sentido da vida entre os próprios personagens como a culminância das leituras. A questão da 

sobrevivência torna-se o elemento crucial da narrativa, pois o acordo de morte era o que 

marcava as vidas em destino. O jogo estava delimitado na percepção da morte anunciada entre 

os personagens André e Fábio.  

 

André se levantou descontrolado dizendo a Fábio que se não cumprisse o 

combinado ele o mataria ali mesmo. André pega um machado e avança em 

direção a Fábio que, se vendo sem saída, pega o revólver e atira várias vezes 

em André, que cai a seus pés já sem vida (BRANQUINHO FILHO, 2014, p. 

167). 

 

O retrato da vida/morte sinalizado nos dois contos tocantinenses falam das situações 

de desajustes sociais e ambientais em que as comunidades de encontram inseridas. A cada dia 

se percebe os desafios com o processo de humanização. E a leitura destas obra sugerem a 

percepção desse contexto perante a tomada de atitudes que fortaleçam, diariamente, os 

sentidos de convivência, de respeito ao outro, seja nas relações entre homens e homens e/ou 

entre homens e animais.  

A humanização que vê intrínseca nos contos em questão é exatamente o debate sobre a 

humanização que Antonio Candido (2004) nos discursos literários. 

 

A leitura literária é um instrumento poderoso de instrução e educação 

entrando nos currículos sendo proposta a cada um como equipamento 

intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza ou os que 

considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, 
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da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e 

denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 

dialeticamente os problemas (CANDIDO, 2004, p. 175). 

  

Cada reflexão das obras em questão oportunizam a apropriação de elementos de 

aprendizagem por parte dos estudantes. A clareza projetada nos efeitos receptivos foi a de que 

os textos dialogam com valores, atitudes e ações consideradas imprescindíveis a qualquer 

cidadão. Nesse enfoque, percebe-se, portanto, que a literatura [tocantinense] precisa de espaço 

de aplicação nos estudos literários, pois sua notoriedade influencia no letramento literário. 

Esse crescimento literário é importante porque favorece aos estudantes a concepção de serem 

também escritores. 

Na intenção de evitar a morte da fauna e da flora, a obra de Bogo (2001) resgata o 

chamado para a conscientização. Há, portanto, em O Quati o indicativo de que o homem se 

mostra irracional quando emerge da tentativa destruidora por suas mais brutas ações. A 

natureza torna-se sem paz, sem espaço, sem sossego em razão da ação destruidora.  

A narrativa contista em Contrato Suicida (2014) evidencia a abordagem de 

incompreensão dos próprios indivíduos. Há um contexto de desumanização em razão da 

afetação que cada jovem sofre pelos constantes resultados de ingestão de bebidas alcoólicas e 

pelo uso de substâncias entorpecentes. Segundo Branquinho Filho (2014) o conto resgata 

reflexões a respeito destes atos para chamar a atenção dos jovens que se envolvem com 

bebidas e que acabam perdendo suas vidas e/ou tirando a dos outros de diversas formas, a 

principal relacionada aos acidentes de trânsito. 

  

As atividades práticas de leitura literária pelos significados da sequência básica 

O sucesso do processo de ensino e aprendizagem demanda, sobremaneira, a tomada de 

procedimentos que deem destaque ao trabalho dos professores e, que oportunizem aos 

estudantes a percepção de provocações pedagógicas extremamente necessárias à constituição 

de sua aprendizagem, de seus saberes. Notadamente, a realização de atividades práticas de 

leitura literária exige que os procedimentos adotados pelos professores sejam instigantes e 

capazes despertar a motivação dos estudantes. 

A escolha e aplicação da Sequência Básica de Rildo Cosson (2007), enquanto 

pressuposto didático e dinâmico para o desenvolvimento das atividades práticas de leitura 
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literária, indicou que o estudante necessita da mediação do professor para que ocorra seu 

envolvimento com a ação proposta. 

A Sequência Básica instituída por Cosson (2007) para a realização da leitura literária 

dilui-se em quatro partes. A primeira, denominada de motivação, indica o preparo que se faz 

para que o estudante consiga entrar universo, no contexto do texto. A segunda, denominada de 

introdução, é a parte em que se apresenta de maneira breve o autor e a obra. A leitura, 

terceira parte da ação, é a parte em que se inicia a leitura da obra, essa leitura deve ser 

realizada, inclusive, fora da sala de aula, como por exemplo, na própria casa do estudante, no 

pátio da escola, na biblioteca, porém acompanhada pelo professor durante a realização das 

ações de leitura, ou seja, solicita-se durante o encontro em sala de aula que o estudante 

socialize aos colegas a leitura que ele fez. A quarta e última parte é chamada de 

interpretação. Geralmente esta é a mais ampla ou significativa. Nela o estudante produzirá e 

socializará a concepção obtida da leitura que foi executada. Ocorre, portanto, a produção e 

socialização de um produto final, através do qual o estudante expressa, de maneira estética, 

sua capacidade artística e sua relação como que foi vivido na leitura literária. 

Observando a metodologia da Sequência Básica, as práticas de leitura literária, a partir 

dos textos de Bogo (2001) e de Branquinho Filho (2014) deram foco à socialização da leitura 

sob o contexto do letramento (SOARES, 1998) porque os alunos entenderam a proposta de 

cada atividade e, porque se expressaram de diversas formas. Alguns manifestaram suas 

opiniões receptivas através da socialização da leitura. Outros representaram o contexto de 

cada conto através de apresentações teatrais. Outros produziram textos poéticos que 

receberam arranjos musicais. 

No contexto de uma mediação que forneça impacto aos estudantes, cabe ao professor, 

segundo Marques Neto et al (2009, p. 34) perceber que ―sempre existe uma porta aberta ou a 

esperança de que o professor adentre os textos e desenvolva competências de leitura pra si e 

aos que com ele se envolverem‖. Nesse foco, os discursos/vozes (ORLANDI, 2009) que se 

constituem pelos receptores da leitura, neste caso os estudantes, apontam para a percepção dos 

efeitos que a leitura literária provoca em cada leitor. 

Cumprindo o objetivo de apresentar relatos de experiências vivenciadas pela execução 

de atividades de leituras literárias em dois contextos diferenciados pela mediação de leituras, 
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os exemplos que seguem geram o indicador de que a escola, pela ação de professores 

mediadores de leitura, tem um papel fundamental na e para a formação de leitores. 

O primeiro contexto de leitura tomado como reflexão se voltou para uma leitura de 

diversas ações realizadas numa escola ofertante do ensino médio pela recepção do projeto de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) em Araguaína-TO. A referência é sobre o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID do curso de Letras. A prática foi 

realizada pelos alunos bolsistas que proporcionaram a leitura de diversos textos, inclusive os 

da literatura tocantinense. 

No registro de acompanhamento das atividades mediadoras, as etapas foram 

concretizadas conforme as diretrizes da Sequência Básica de Cosson (2007). Assim os 

estudantes foram orientados à leitura dos contos já mencionados em diversos momentos, em 

diversas aulas. Conforme o discurso constitutivo de cada parte da sequência metodológica os 

estudantes tiveram a oportunidade de serem preparados para a leitura, de serem instigados, de 

ouvirem atentamente a pretensão de cada obra para seu universo e, consequentemente de as 

lerem com a finalidade de uma interpretação crítica ao modo peculiar. A leitura fará sentido 

pelo diálogo com o leitor em descoberta de si e da própria obra. 

O destaque revelado nas mediações realizadas neste primeiro espaço de leitura, o de 

execução do projeto PIBID foi o de que os estudantes romperam os desafios do contato com a 

chamada à leitura para a percepção do que o texto lhes diria. Essa prática oportunizou que os 

estudantes entendessem o texto, o contexto e aos discursos de cada obra com os contextos de 

seus estudos. 

 

...ler é um processo de extração do sentido que está no texto. Essa extração 

passa necessariamente por dois níveis: o nível das letras e palavras, que estão 

na superfície do texto, e o nível de significado, que é o conteúdo do texto, 

quando se consegue realizar essa extração, fez-se a leitura. As dificuldades 

da leitura estão ligadas aos problemas de extração, ou seja, a ausência de 

habilidade do leitor em decifrar letras e palavras, que o impede de passar de 

um nível a outro ou ao grau de transparência do texto (COSSON, 2007, p. 

39). 

 

Os processos de leitura foram, a cada aula realizada, tomados pelos sentidos dos textos 

aos estudantes e seus aspectos dialógicos/polifônicos (BAKHTIN, 2008). A interpretação 

(Cosson, 2007, p. 66) foi consolidada pelo objetivo de ―produzir algo que mostre o 

sentimento que a leitura da obra despertou no aluno‖. Estes sentimentos são compreendidos 
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por diversos segmentos. Dentre os mais comuns, porém abrangentes, temos a constituição de 

produtos finais na forma de textos, músicas, desenhos, estórias, peças teatrais. Esse conjunto é 

o que sempre os alunos gostam de fazer. 

Nos espaços mediadores da leitura oportunizados pelas ações do PIBID, os estudantes 

envolvidos com o projeto recepcionaram os sentidos dos textos perante a percepção de que a 

leitura literária, segundo Magda Soares (2002), faz relação com questões sociais, as quais se 

encontram representadas na própria estética literária. Há, portanto, nas ações de leitura o 

contexto de que os discursos do autor para o leitor são diálogos reflexivos aos atos de 

cidadania. 

 No segundo contexto de mediação de leitura, a qual foi realizada em sala de aula e 

sem a contemplação de nenhum projeto, as ações de leitura tiveram como foco o estudo do 

conto ―Contrato Suicida‖. A dinâmica consistiu na aplicação da mesma metodologia. Os atos 

de leitura literária foram organizados pela professora responsável com a participação de 

alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio. No registro (diário de campo) de acompanhamento 

das aulas realizadas, o ordenamento das atividades seguiram uma sistematização bem 

definida. A professora das turmas em questão definiu os atos de leitura mediante o 

empréstimo do conto a cada um dos estudantes. A primeira leitura aconteceu na sala de aula, 

exatamente para o contexto da motivação. A sequência foi estendida à leitura pelos estudantes 

através do empréstimo do livro para uso em suas respectivas casas. A retomada da leitura em 

sala de aula ocorreu por meio da realização de debates entre os estudantes. E, a finalização da 

leitura do conto aconteceu em momento descontraído, inclusive com a presença do próprio 

autor. O debate cara a cara permitiu que os alunos não apenas interpretassem a obras, mas 

entendessem o que o autor refletia quando a produziu. 

 

Fiquei muito feliz com esse momento. A oportunidade de ter o autor da obra 

para um debate representou, pra mim, um momento ímpar. Essa proximidade 

trouxe uma visão mais objetiva do texto. Descobri que não condição de 

professora a presença do autor revela um contexto que a gente nem imagina. 

Entendo que essa ação melhorará o gosto dos alunos pela leitura 

(DEPOIMENTO DA PROFESSORA). 

 

Durante um dos momentos de acompanhamento das atividades de leitura, um dos 

registros resgatados foi o da percepção de que os escritores tocantinenses são desconhecidos 
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dos estudantes. Na verdade, observa-se que eles conhecem, porém certa restrição, apenas os 

escritores de obras denominadas clássicas. 

O aluno ―C‖ destacou em sua fala o seguinte ponto: 

 

Professora, eu não sabia que a gente tinha escritores aqui em nossa cidade. 

Na verdade eu já ouvi falar de um escritor do Tocantins, mas eu pensava que 

era apenas um. Na verdade, foi minha mãe que falou desse escritor e, eu nem 

lembro do nome dele. (...) digo pra senhora que este conto que estou lendo é 

um pouco interessante. Acho até que estou gostando desse texto 

(DEPOIMENTO DO ALUNO ―C‖). 

 

Na mediação realizada em sala de aula, os efeitos receptivos destacados pelos 

estudantes seguiu a linha de que as obra literária, apesar da criação imaginativa do autor, 

indica estreita   relação com a vida social. Há nas linhas da obra literária um diálogo direto 

com a realidade. Essa vertente foi observada nos discursos dos próprios estudantes. 

 

Sabe professora, eu nem gostava de ler, mas essa leitura. A leitura desse 

conto chamou minha atenção para eu fazer mais leituras. Confesso que 

gostei desse texto. Achei esse texto fundamental pra mim. Esse texto desse 

conto ―Contrato Suicida‖ me fez lembrar de alguns amigos que já 

morreram, exatamente porque se envolveram com o mundo da bebida 

(DEPOIMENTO DO ALUNO ―A‖). 

 

A expressividade da literatura [tocantinense] aos estudantes participantes das 

experiências aqui socializadas indicam a presença de uma produção literária em espaço 

regional/local com perspectivas de letramento em amplo contexto. 

Na condição, também de observador das práticas de leitura realizadas nestas duas 

escolas, destaco que as práticas de leitura vivenciadas com os estudantes sugerem que a 

mediação da leitura, no contexto do letramento, ou seja, de uma visão de leitura 

contextualizada, são fundamentais para o trabalho pedagógico. O ideal reside na possibilidade 

de que a escola, ou melhor, os professores realizem ações de leitura, a exemplo destas aqui 

socializadas, como um recurso destinado ao envolvimento e ao compromisso dos estudantes 

com os estudos. 

 

Efeitos receptivos da leitura literária [tocantinense] 

As experiências literárias socializadas neste artigo indicam que as práticas de leitura 

são necessárias porque despertam no estudante o interesse pela aprendizagem. Através das 
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ações de leitura, sejam por meio de projetos, a exemplo do PIBID ou apenas de ações práticas 

de leitura, geralmente ligadas ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) é possível mobilizar os 

estudantes para a conquista de saberes mais objetivos e amplificadores de suas aprendizagens. 

Os efeitos receptivos da literatura [tocantinense] constituídos pelas experiências 

práticas de leitura aqui evidenciadas pelas experiências dos dois contextos escolares 

apresentados geraram a concepção de que o ato de ler é libertador, humanizador. Essa 

percepção foi concretizada porque a leitura atualiza a visão crítica do conhecimento. Segundo 

Orlandi (2009) essa visão se revela no discurso que o estudante adquire do objeto tomado 

como ponto de reflexão. O objeto estético dialoga com o leitor durante a interpretação que ele 

realiza e, posteriormente quando este percebe as ligações entre a obra de arte e a própria vida. 

Na concepção do letramento, a contemplação dos efeitos difundidos por Soares 

(2002), as práticas de leitura, sob o foco da mediação que o professor deve fazer, 

independente do gênero ou do escritor escolhido, geram a perspectiva de que a literatura 

necessita de práticas de letramento bastante consubstanciados. Nesse sentido, outro efeito 

receptivo fornecido pela leitura dos contos aqui anunciados, foi o de que, em geral, a literatura 

[tocantinense] é um instrumento de suporte para o atendimento das demandas de leituras nos 

diversos contextos escolares. 

A alusão à literatura [tocantinense] presente neste artigo indica, portanto, a aplicação 

de uma leitura (talvez ainda das/nas margens) para o contexto das atividades de leitura. Aos 

poucos essa produção literária [do lugar regional e/ou local] estará em uso constante nas ações 

de leitura. Além disso, os escritores que se dedica à publicação terão possibilidades de 

aquisição financeira e, quem sabe, serem reconhecido nacional e internacionalmente pelo 

trabalho que realizam. 

O efeito receptivo mais significativo aos estudantes envolvidos com as atividades de 

leitura, segundo depoimento dos mesmos, foram os debates e as encenações realizadas. 

Seguindo o desafio da produção de textos para o fechamento das atividades e, com a proposta 

de publicação em coletânea no encerramento do ano letivo de 2015, os estudantes envolvidos 

com as atividades de leitura demonstraram satisfação por entenderem que a leitura lhes 

oportuniza reconhecimento e conhecimento tal qual os autores lidos.  
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Considerações Finais 

A realização de atividades de leitura literária tem se configurado num dos maiores 

desafios que a escola enfrenta. Há os casos de alunos que não gostam de ler, que não dão 

atenção ao professor durante as ações leituras. Mas apesar disso, o pensamento positivo e a 

iniciativa em determinados momentos conseguem modificar a situação de não leitores para 

leitores dedicados, desde que estes sejam mediados para esse trabalho. Para esse contexto, 

admite-se que os professor de língua materna, responsável pelos estudos linguísticos e 

literários, é o profissional responsável (embora os outros também tenha o mesmo papel) pelo 

incentivo à leitura literária. Dessa forma, a organização que o professor faz para a prática de 

suas aulas que envolva a leitura literária é que a mobilizará o aluno leitor. 

As experiências socializadas neste artigo indicam que as escolas, de forma geral, 

sempre organizam momentos de leitura, de debates de socialização de saberes. Há, portanto 

do PPP de cada escola as denominadas ―ações de leitura e de produção textual‖ que 

fortalecem o direcionamento à leitura. Além disso, existem diversos projetos voltados à 

leitura. O PIBID é uma das boas experiências de leitura que contribuem para o envolvimento 

do aluno. Esse projeto referenda o princípio da mediação literatura (MARQUES NETO et al, 

2009). 

Os indicadores socializados das práticas de leitura da literatura [tocantinense] revelam 

que os saberes literários são constituídos quando a obra literária é explorada, discutida e 

refletida para o contexto social. Esse foco se dá porque a obra literária é, na verdade, um 

diálogo com a vida, com as reflexões que ajudam na humanização, na percepção do lugar em 

que nos encontramos e do discurso de que fazemos parte. 

Diante do exposto, os efeitos receptivos deram condições para que os professores 

envolvidos nos dois contextos de leitura, sugerissem às escolas-campo a constituição regular 

de práticas de leitura mediadas por grupos de alunos. Como resultado, o lema dos estudos 

literários está centrado na concepção de que a leitura é uma ferramenta que compartilha 

saberes/aprendizagens. 
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LIVRO MÁGICO: UMA PROPOSTA PARA O PROFESSOR  NA FORMAÇÃO DO 

ALUNO COMO SUJEITO CAPAZ DE ENXERGAR A REALIDADE E MODIFICÁ-

LÁ: AUXILIANDO NA COMPREENSÃO DA GEOGRAFIA 

 

S. C. MARQUES 

Bolsista do PIBID 

 

 A. C. PINHEIRO 

Bolsista do PIBID 

 

O. ROSA 

Orientadora 

 

Resumo: Em nosso mundo contemporâneo, estamos cada vez mais buscando novos 

conhecimentos para nos adequar a este contexto. Diante desta realidade torna-se necessário 

repensar o ensino nas series iniciais, tendo como subsidio esta pesquisa, como contribuição 

para a compreensão do aluno em relação ao que se refere à leitura escrita. Este artigo trata-se 

de um relato de experiência sobre o trabalho que está sendo desenvolvido com alunos do 1° 

ano do ensino fundamental 1. Como bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) tivemos a possibilidade de aprender novas estratégias pedagógicas, 

possibilitando aplicá-las na escola campo. A importância do trabalho com a linguagem oral e 

escrita está diretamente relacionada ao fato de que é a partir da linguagem que a criança 

interage com outras pessoas, construindo conhecimentos, formando-se como sujeito. Com a 

inclusão das crianças nas series iniciais, as discussões sobre a idade apropriada para 

alfabetizá-las voltaram a ter destaque entre os educadores. Deve-se propor a aprendizagem da 

escrita às crianças tão pequenas? De um lado defende-se que a criança dessa faixa etária 

precisa brincar para se desenvolver, uma antecipação do ensino fundamental extrapolaria suas 

possibilidades cognitivas. Em outro extremo, defende-se que reeditam com as crianças mais 

novas metodologias de ensino que já vem sendo questionada há algum tempo. O 

objetivo deste trabalho, é estabelecer uma aproximação entre a ciência pedagógica e 

geográfica possibilitando o estabelecimento de um referencial teórico para a pesquisa, assim 

trabalhar com as habilidades: noções espaciais e cartográficas através da leitura e ilustrações. 

Usando estrategicamente o ―livro mágico‖ tende a contemplar parte de nossas preocupações 

em relação ao entendimento das crianças sobre as questões relacionadas ao domínio da língua 

materna, levando em conta que aprender a falar, ler e escrever não é somente apreender sobre 

palavras, mas também seus significados. 

PALAVRA-CHAVE: Geografia, Metodologia, Representações. 

 

A disciplina se organiza na visão analítica que privilegia a modificação do todo em 

partes, fundamentada em procedimentos essenciais racionais e sensoriais, expondo uma 

inclinação reducionista do conhecimento. O aspecto disciplinar moderno é consequência 

essencial da postura cientifica grandemente racional e rigorosa que promoveu a excessiva 

especialização e fragmentação resultando em alienação e enfraquecimento do ser humano. A 
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interdisciplinaridade corresponde a toda atividade vivenciada a partir de diferentes enfoques, 

alcança um determinado fato que deve ser estudado por vários e diferentes ramos do 

conhecimento, focando-o como um todo, é a integração de diversos conteúdos que se 

concentra para certo objetivo especifico. 

Tratar o tema alfabetização cartográfica, e Geografia nos mostra que vivemos em um 

mundo com transformações constantes. A velocidade da ação dos acontecimentos devido as 

inovações tecnológicas impõe novas formas de pensar, compreender e utilizar instrumentos 

distribuídos pelos meios de comunicações do cotidiano. Diante da necessidade de repensar o 

ensino nas series iniciais, esta pesquisa contribui como estratégia para a compreensão do 

aluno em relação a que se refere à leitura. O aprendizado dos conteúdos são pontos 

importantes a ser discutido. Neste contexto inúmero são as situações nas quais o professor 

pode planejar para possibilitar que seus alunos avancem nas questões relacionadas ao domínio 

da língua materna. 

Como bolsista do PIBID tivemos a possibilidade de aprender novas estratégias 

pedagógicas, assim está sendo possível aplicá-las na escola campo. A importância do trabalho 

com a linguagem oral e escrita está diretamente relacionada ao fato de que é a partir da 

linguagem que a criança interage com as outras pessoas, orienta suas ações, constrói 

conhecimentos, desenvolve seu pensamento e forma-se como sujeito. Todavia vale ressaltar, 

que aprender a falar ler e escrever não é somente aprender palavras, mas também seus 

significados culturais, e com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem, interpretam e 

representam a realidade. A criança dessa faixa etária possui um modo individual de pensar e 

compreender o mundo. O contato sistemático com elementos da nossa cultura permite que, 

pouco a pouco, a criança possa rever e ampliar conhecimentos sobre a língua. Considerando 

as etapas do desenvolvimento cognitivo da criança e a necessidade da organização das 

informações, esta pesquisa apresenta como recurso diferenciado, com o ingresso das crianças 

nas series iniciais, as discussões sobre a idade apropriada para a alfabetizar que voltaram a ter 

destaque entre os educadores. Deve-se propor a aprendizagem da escrita a crianças tão 

pequenas? Práticas do ensino voltadas a esse fim não iriam de encontro as especificidades da 

faixa etária? Esses são alguns questionamentos. De um lado defende-se que a criança dessa 

idade precisa brincar para se desenvolver. Uma antecipação do ensino fundamental 

ultrapassaria suas possibilidades cognitivas e implicaria o esvaziamento daquilo que é próprio 
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da infância. Em outro extremo, defende-se que seja editado novamente com as crianças mais 

novas, metodologias de ensino que já vem sendo questionadas há algum tempo. 

O objetivo dessa pesquisa é estabelecer uma aproximação entre a ciência Geográfica 

que possibilite a fixação de um referencial teórico para a pesquisa, contribuindo para a 

formação de educadores, para que seja possível trabalhar com as habilidades, noções espaciais 

e conteúdos cartográficos voltados para o entendimento da criança na educação escolar. Para 

Rosa (2007, p.22), ―A alfabetização cartográfica, cujo aprendizado se extrai do ensino 

cartográfico que aparece para propiciar o entendimento do espaço mais próximo até o mais 

distante‖. 

Partindo do entendimento anterior, as construções ou representações são dirigidas da 

transposição da visão tridimensional para a bidimensional, isto é, para o registro no papel 

daquilo que existe no real. Desse modo, para que o aluno possa ler e compreender todo este 

universo de informações é necessário um trabalho semelhante ao que se faz para que 

compreendam a língua escrita. Uma alfabetização, por meio da representação de suas 

primeiras referências, como, o pátio da escola, a sala de aula, o percurso da casa a escola ou 

da leitura desses lugares representados nos livros didáticos. 

 

Significado da ilustração posteriormente a leitura 

No espaço escolar vários recursos possuem grande relevância para os alunos 

entenderem o momento da leitura, o uso do desenho como meio de expressão é algo 

surpreendente. O aluno dos anos iniciais, em geral, não consegue reproduzir um componente 

da realidade, como uma arvore ou uma casa, sem desmontar da sua visão a 

tridimensionalidade desses componentes, isso equivale dizer, que o aluno registra no papel 

qualquer um deles visto de frente, com detalhes que chegam a ser específicos. A casa costuma 

mostrar quase sempre o telhado e os jardins da frente, a árvore costuma mostrar ter ninhos de 

passarinhos, entre outros. Essas figuras antropomórficas estão presentes na maior parte dos 

mapas mentais confeccionados pelos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Para 

Almeida (p, 47), ―Ao mapear o próprio corpo, o aluno toma consciência de sua estatura, da 

posição de seus membros, dos lados de seu corpo‖. Ao representá-los terá necessidade de se 

utilizar de procedimentos de mapeados, generalizar, observar a proporcionalidade, selecionar 
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elementos mais significativos, para que a representação não perca a característica de sua 

imagem 

Uma experiência interessante que usamos para iniciar a pesquisa do livro mágico foi: 

Os alunos, dois a dois, observaram o seu corpo visto de frente (visão horizontal ou frontal) e 

ilustraram (desenho) o que foi possível identificar características que antes não eram visíveis. 

Nessa descrição foi possível confirmar as riquezas de detalhes do que foi percebido.  

 

O Livro Mágico 

Esta pesquisa contempla parte de nossas preocupações em relação ao entendimento da 

necessidade de repensar o ensino nas series iniciais. Desta forma estamos trabalhando com o 

livro mágico com alunos do 1° ano do ensino fundamental 1, essa é uma prática diferenciada, 

tendo como objetivo a compreensão do aluno à leitura. Assim a relevância de trabalhar com o 

livro mágico é ajudar os alunos que apresentam dificuldade em fazer a relação da leitura com 

a escrita. O livro mágico é importante, pois está sendo um meio de comunicação facilitando a 

absorção da leitura com a ilustração e durante o desenvolvimento desta prática, estar 

contribuindo para o estímulo e raciocínio da leitura. Busca-se fazer o aluno entender que é 

possível ler quando ainda não se sabe ler convencionalmente e é fazendo isso que se aprende. 

As crianças precisam ser tratadas como leitores desde o início do processo de alfabetização. 

Ao ler, estabelecemos objetivos para esta leitura, obter informações, conhecer outros 

modos de vida, localizar, orientar em mapas e outros elementos da cartografia. Para Rosa 

(2007, p. 82), a localização é de fundamental importância para o indivíduo reconhecer o local 

e situar-se no espaço a partir de diferentes pontos na superfície terrestre. Essas noções de 

Orientação e localização, aparentemente abstratas, se trabalhadas como conceitos, podem ser 

compreendidas considerando-se a própria experiência vivida pela criança. 

Partido do exposto nem sempre as crianças das series iniciais obtém informações nas 

quais poderiam ajudar em sua formação, logo as mesmas estão experimentando algo novo, e é 

essa nova experiência que estará contribuindo para sua formação como sujeito. Para Santos e 

Duarte (2014, p, 03) ―Os recursos didáticos quando utilizados de maneira correta colabora 

para o desenvolvimento do aluno, além de motivar e despertar o interesse do aluno favorece 

na sua capacidade de observação, o que antes ficava só no campo da imaginação pode ser 

concretizado despertando o interesse e contribuindo para a elaboração de novas ideias.  
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Ao observar as questões relacionadas a recursos didáticos, é de total relevância utilizar 

recursos que motivam o interesse e a participação da criança, assim o aproveitamento e a 

fixação das questões trabalhadas, contribuíra para a formação do individuo e uma nova forma 

de vivenciar o cotidiano. Assim cabe ao professor buscar métodos que estimule o 

conhecimento do aluno, trazendo de uma forma mais criativa e presente no cotidiano, 

viabilizando um olhar critico e a capacidade de modificar a realidade. Segundo Moreira 

(1991, p. 160) ―O desenho é o traço no papel ou em qualquer superfície, mas também a 

maneira como a criança concebe seu espaço de jogo com materiais de que dispõe. 

Assim, o professor tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil, ele precisa 

sempre observar como, quanto e quando a capacidade de concentração, do desenvolvimento e 

o prazer em criar, estão presentes em um simples traçado que chegará a um desenho. É 

através do desenho que o professor irá obter dados diante o desenvolvimento geral, que 

erguerá hipóteses do envolvimento intelectual, perceptivo e motor. A criança que se expressa 

de forma livre confia mais em si e no meio arriscando a criar e a se envolver com o que faz, 

tornando as atividades prazerosas e assim ser capaz de identificar nas suas representações. 

Segundo Piaget (1971, 1973) a criança ao desenhar elabora conceitualmente objetos e eventos  

O desenho é precedido pela garatuja, fase inicial do grafismo  que assimila com outros objetos 

dando significado. 

  Sendo assim a primeira fase é de 01 a 03 anos que, portanto é chamada garatuja que 

são rabiscos desprovidos de controle motor.Para a criança não há limite, ao desenhar ela usa a 

folha inteira com linhas longitudinais, mas com o tempo torna-se circular. Nessa fase a 

criança diz o que desenha, mas não há relação entre o objeto com a representação. Por isso diz 

que um risco é uma arvore e antes de terminar o desenho fala que é uma casa, assim quando 

termina o desenho fala que é um rio com arvores em volta. O autor ressalta também de 03 a 

04 anos, ela já conquista uma forma havendo algum limite no papel, existindo um propósito. 

Dos 04 aos 05 anos os seus desenhos buscam uma lógica de certo realismo ao desenhar a 

figura humana já coloca pé, cabelo, mão e olhos. Já entre 05 e 06 anos envolve cores, 

iniciando o processo de agrupar coisas em classes. As cores representam os significados 

estabelecidos os primeiros contatos com o mundo e sua coordenação motora. Dos 07 aos 08 

anos o desenho é sua marca, precisa conhecer outros desenhos clássicos como pinturas de 

artes, assim reformulará suas idéias e conhecimentos, pois essa fase é de observação. 



 

 
 

 1139 

Cogita-se que os desenhos infantis contam muito, pois são considerados significativos 

dos aspectos gerais do desenvolvimento e habilidade humana. Percebe-se que os desenhos 

podem nos dar informações não só sobre as crianças, mas também sobre a natureza do 

pensamento e a resolução de problemas entre crianças e adultos.  

É possível observar que a criança vê ou entende, este elemento é um importante 

componente, na ação de desenhar, que precisa ser compreendido mais profundamente, pois o 

desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados desde o nascimento. A linguagem 

visual na Educação Infantil solicita profunda atenção no que diz respeito ás especialidades e 

esquemas de conhecimentos próprios, de acordo com a faixa etária e nível de 

desenvolvimento. Os símbolos personificam o mundo à partir das relações que as crianças 

estabelecem consigo e com as outras pessoas. Não poderemos imaginar uma criança que não 

desenha, pois toda criança traz consigo a sua personalidade, o seu desenho. Como diz a autora 

Angélica Albano ―toda criança desenha‖ (2009, p.15). O desenho faz parte de sua imaginação, 

interpreta o que manifesta-se no seu interior, no seu pensamento,  assim  assume-se um papel 

importante de comunicar o que muitas vezes ela não consegue falar e descrever com palavras 

momentos que são importantes para ela. 

É muito importante a forma que o professor olha para o desenho infantil, tendo assim 

um grande significado para criança, pois vai depender de como este reaja em relação a esta 

linguagem, a criança pode ser encorajada a se expressar e demonstrara sua capacidade  

criativa. Se o professor demonstrar uma postura insaciada diante sua produção - o desenho, a 

criança pode se desanimar. 

 

Confecção do Livro Mágico 

Para o Livro Mágico foram necessários alguns materiais como: 1 cola branca, 2 

bastões de cola quente, 1 pistola de cola quente, tecidos, tesoura e 2 folhas de EVA. Essa 

atividade foi desenvolvida com êxito, as crianças colaboraram e se divertiram muito com o 

momento de confecção do Livro Mágico. 
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Após a confecção do Livro Mágico, colocamos em prática a metodologia, começamos 

pela aluna, M.H.C , de 6 anos, que levou o livro para casa para fazer a primeira atividade que 

era ouvir uma história contata pelos os pais, em seguida ela ilustraria no livro seu 

entendimento, e na próxima aula retornou com o livro para a professora analisar e 

consecutivamente os próximos alunos fizeram o mesmo, completando a atividade. Com base 

em pesquisa, a Academia Americana de Pediatria (AAP) sugere que pais leiam para os filhos 

desde o nascimento, porque o ato colabora para a cognição de linguagem no futuro e o 

estreitamento das afinidades entre pais e filhos, o vínculo afetuoso presente nas interferências 

familiares colabora muito para dar significado ao texto, pois há a motivação emocional para 

as descobertas. Assim estamos ainda desenvolvendo a dinâmica do livro mágico e com muito 

êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Livro Mágico 
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Vale destacar que o ato do desenhar visa contribuir para a exploração e descoberta de si 

mesma. ―Segundo Leite (1998, p.141)‖ A criança pinta e desenha o que sente ou o sabe que 

existe, mesmo que não seja o que é possível ver [―…].‖ Ao mesmo tempo  a criança precisa 

ter conhecimento e domínio do espaço de ação, em que irá fazer a representação. 

 

Considerações finais 

O recurso visual, a ilustração possibilita que o livro infantil seja trabalhado com a 

criança, desde muito pequena, mesmo não tendo domínio do código verbal,pois, muitas vezes, 

o texto escrito poderá ser compreendido a partir destes recursos gráficos. Sendo assim nota-se 

que o livro literário não é um prazer próprio àqueles que sabem ler e escrever, para isso, as 

ilustrações desempenhará um papel fundamental, possibilitando a leitura um momento 

agradável, tratando em especial do desenho infantil, vimos ao decorrer  das nossas discussões 

que o desenho precede à aprendizagem da escrita convencional , ele é a primeira forma de 

expressão gráfica que a criança usa para se comunicar. Sendo assim, a partir dos estudos 

exposto acima, torna-se possível consumar que o desenho infantil enquanto linguagem gráfica 

e artística contribui consideravelmente não só para o desenvolvimento da escrita, como 

também adjunta na coordenação motora da criança durante alfabetização. 

  A produção deste trabalho tornou possível refletir sobre a importância do desenho 

infantil para a aprendizagem da língua escrita. Assim, quando a criança encontra-se inserida 

no processo de alfabetização, visamos claramente a restrição  do seu ato de desenhar. Isto 

ocorre devido à engrandecimento dada pela escola a aprendizagem do sistema esquematico 

convencional, neste caso, a escrita. 

            Ressaltando que não estamos aqui hierarquizando o desenho e a escrita. O que 

queremos abordar é que essas duas linguagens, apesar de serem diferentes, se complementam 

e são necessárias para o processo de alfabetização da criança.  Assim sendo, é inevitavel 

entender que o processo de alfabetização se dá a partir da reciprocidade das diferentes formas 

Figura 3: Ilustração feita pela aluna do 

projeto Livro Mágico. Autores: M.H.C 

(2015) 
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de expressão demonstradas ao longo deste trabalho e não apenas na aprendizagem de um tipo 

de linguagem. Não dá para falar de um momento tão fundamental na vida de uma criança, que 

é aprender a escrever, sem assinalar sobre a atuação do professor nesta artimanha. Neste 

aprendizado, o docente tem um papel importante de desenvolver as sugestões e atividades 

educativas, as quais melhoram os conhecimentos e as diferentes linguagens na qual as 

crianças já vivenciaram e construíram, como também, criar um ambiente que possa valorizar 

as produções gráficas infantis e o desenho produzido por ela. 

Diante dessa dinâmica a necessidade de estudos cartográficos e de sua compreensão é 

inquestionável para o ensino das series iniciais, considerando como primordial desse 

processo, pois o professor deve ensinar o aluno com mapas temáticos que apresentam uma 

simbologia adequada a sua idade, para desenvolver um raciocínio lógico e facilitar a 

memorização de fatos concretos, a partir de seu conhecimento cotidiano. O ensino de 

Geografia / Cartografia associado ao aprendizado da leitura, se torna mais atrativo quando os 

alunos se sentem envolvidos no processo de construção do conhecimento quando integram 

suas experiências diárias aos conteúdos teóricos. 

           Para garantir uma educação geográfico-cartográfica paralela a leitura com ilustrações 

participativas e integradas, é viável que professor e aluno construam de forma criativa o 

processo de ensino- aprendizagem, enfocando sempre a vida do aluno a comunidade, através 

de práticas pedagógicas diferenciadas, onde o professor assuma o papel de mediador para 

fazer os ensinamentos do conteúdo. Portanto, com estes conhecimentos as crianças poderão 

olhar de maneira mais crítica para o lugar onde vivem, problematizando conhecimentos para 

construir suas próprias concepções sobre a natureza e a sociedade. 

      A satisfação ao termino do trabalho foi inumerável, sendo que foi alcançado o objetivo 

proposto, espera-se que este trabalho contribua de alguma forma com as inovações que o 

professor cada vez mais está buscando no ensino, e que este seja importante na elaboração e 

desenvolvimento de outras pesquisas, despertando cada dia mais o interesse dos alunos pela 

leitura. 

      Enfim percebemos que o professor é responsável para que ocorra o desenvolvimento 

infantil. E o desenho será um fator primordial nessa compreensão do desenvolvimento 

influenciando no cognitivo, intelectual e emocional da criança, pois a educação infantil 
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envolve simultaneamente cuidar e educar, e com o ato desenhar será possível ligar as noções 

espaciais. 
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Resumo: No presente trabalho intitulado ―Absentia et Chaos: a contratação do pacto faústico 

através do espaço fantástico e a fruição do doppenganger em O retrato de Dorian Gray, 

apresentaremos uma análise do espaço fantástico como promovedor da  contratação do pacto 

faústico, uma vez que na ausência da figura do diabo o espaço metaforizando mais um 

disfarce da melancólica estrela da manhã  estabelece as diretrizes entre contratante e 

contratado. Assim, a ausência do diabo é transferida para o espaço passando a ter função de 

realizar o pacto. Nesse sentido, torna-se relevante um estudo sob a perspectiva da literatura 

fantástica, uma vez que, a presença da hesitação e a irrupção do fantástico duelam lado a lado 

entre a realidade e fantasia, ou entre a lógica e a ilógica, possibilitando um diálogo com a 

postura artística decadente ao constatar a transposição de um mundo destituído de regras e 

onde impera a liberdade de sentir e de tomar posse de sua verdadeira identidade: um ser que 

abriga o duo. Dessa forma, no romance O retrato de Dorian Gray (1890), o esteta após 

concluir o pacto é absorvido pelo próprio espaço, tornando-se um duplo de si mesmo, pois 

assim como o diabo Dorian foi criado a imagem e semelhança de Deus, metaforizando um ser 

mitológico de grandes facetas e espalhando o caos a sua volta.  Além disso, temos o símbolo 

do espelho como formas de auto revelação e uma síntese de ideal subversivo nas mãos de um 

ser demiúrgico, trazendo um diálogo pertinente com o fantástico, já que diante de um instante 

único a normalidade e realidade abrirá uma fenda para que o inusitado e fantástico se apossem 

do cotidiano e transforme a realidade ao questionar dois universos tão díspares mas ao mesmo 

tempo tão convergentes. Por fim, este trabalho vinculado à pesquisa desenvolvida no 

Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG – Regional Catalão e com o suporte de bolsa 

concedida pela CAPES recorrerá ao suporte teórico baseado em: Barros (2014), Cohen 

(2011), Levin (1996), Moraes (2011), Mucci (1994), Bachelard (2015), Furtado (2012), 

Cesari (2012), entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço Fantástico; Pacto Faústico; Duplo. 

 

 Introdução 

O estudo que ora apresentamos enseja demonstrar a presença da temática fantástica 

vinculada ao pacto fáustico inserida na obra ―O Retrato de Dorian Gray‖ (1890) de Oscar 

Wilde . Por este viés, entendemos que na ausência do diabo, o espaço se autoproclama o 

realizador do pacto diabólico, uma vez que, assumindo uma síntese de elementos simbólicos 

estabelece as diretrizes entre contratante e contratado. Assim, esse espaço imbuído de uma 
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perspectiva fantástica torna-se palco de atuação do ser duplo, pois, a presença da hesitação e a 

irrupção do fantástico promove o diálogo entre realidade e fantasia, ou entre lógica e ilógica 

surgindo assim, uma aproximação com a postura artística decadente ao constatar a 

transposição de um mundo destituído de regras e onde impera a liberdade de sentir e de tornar 

posse de sua identidade dupla. 

Nesse sentido, o ser decadente Dorian Gray após a realização do pacto com seu 

próprio espaço, torna-se um duplo de si mesmo, uma vez que espaço e personagem passam a 

ser um elemento fronteiriço e dual para a promoção de um novo estilo de vida Além disso, 

temos o símbolo do espelho como formas de auto revelação e uma síntese de ideal subversivo 

nas mãos de um ser demiúrgico, trazendo um diálogo pertinente com o fantástico, já que 

diante de um instante único a normalidade e realidade abrirá uma fenda para que o inusitado e 

fantástico se apossem do cotidiano e transforme a realidade ao questionar dois universos tão 

díspares mas ao mesmo tempo tão convergentes. Por fim, este trabalho vinculado à pesquisa 

desenvolvida no Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG- Regional Catalão e com o 

suporte de bolsa concedida pela CAPES recorrerá ao suporte teórico baseado em: Barros 

(2014), Cohen (2011), Levin (1996), Moraes (2011), Mucci (1994), Bachelard (2015), 

Furtado (2012), Cesari (2012), entre outros. 

 

Essências que convidam... 

Paradoxalmente o fantástico estabelece as diretrizes de um universo repleto de fantasia 

e de liberdade e como é construído na subversão a sua relação com o ambiente natural e real é 

de conflito, pois a superposição de duas atmosferas contrastantes( real e irreal/ natural e 

sobrenatural) influencia o surgimento do antagonismo. Há um evidente embate de forças 

antagônicas entre a natureza e sobrenatureza. Nesse sentido, podemos perceber a relevância 

do fantástico, o qual vem se construindo desde as mais remotas histórias que envolvem a 

humanidade (RODRIGUES, 1988, p. 95). 

Destarte, O fantástico como genêro literário surgirá no século XVIII. Período este que 

o pensamento religioso é substituído pelo pensamento científico. O momento de nascimento 

da literatura fantástica é emblemática, pois ela constrói a sua transgressão entre duas forças 

interditas da realidade, como afirma Rodrigues: 
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O fantástico (stricto sensu), como gênero literário surge no século XVIII, 

paradoxalmente, pois surge em pleno século das Luzes. Este é o momento da 

afirmação do empirismo (Locke) e da rejeição de toda metafísica, seja ela 

religiosa ou não. Todos sabem que este grande movimento de racionalização 

que, segundo alguns autores (Theodor Adorno), é inaugurador da 

Modernidade, culmina com a explicação laica da História, fornecida pela 

Enciclopedie (1751-1772). Entretanto, o iluminismo de Voltaire, 

Montesquieu, Diderot, autores que pretendem oferecer uma explicação 

racional e lógica do mundo e da história, criar sistemas e críticas sociais, 

acaba por não dar conta da singularidade e da complexidade do processo de 

individuação (LOCKE apud RODRIGUES, 1988, p. 98). 

 

Durante o iluminismo, o pensamento religioso é incapaz de suprir as necessidades e 

anseios filosóficos e existenciais. A literatura fantástica surge como possibilidade de reflexão 

da realidade e como forma de contrapor esse pensamento racional e lógico.  A porção 

existencial do homem não consegue ser explicada pelo cientificismo racional, surgindo a 

literatura fantástica repleta de incursões mágicas ao cotidiano. 

Nesse sentido, ―o fantástico pretende traduzir a transgressão, numa perspectiva 

intensa, e dentro de uma sociedade restritiva, vitoriana‖ (RODRIGUES, 2014, p. 99). 

Portanto, a principal função do fantástico é confrontar o empírico e o não empírico e 

transgredir o cotidiano, pois aqui a dimensão da sobrenaturalidade perderá a chancela 

teológica de temor, o receio do desconhecido: 

 

O sobrenatural perde a natureza teológica, ou seja, deixa de ser ligado a 

magias, crenças e deuses, laicizando-se e laicizando-os.  Em todos os 

grandes temas do fantástico pode-se observar isto: o diabo, por exemplo, 

(um dos temas recorrentes) torna-se ou símbolo da transgressão, codifica o 

mal (Cazotte, Becford, Patocki); a contaminação da realidade pelo sonho 

(Gautier, Nerval), o desdobramento da personalidade, o duplo inquietante 

(Poe, Hoffman); a viagem no tempo (Wells); as estátuas que se animam e o 

homem artificial (a estátua de Merimée, o Golém, o  Frankenstein de Mary 

Shelley, a boneca de Hoffman) – todos são temas antropocêntricos que 

invocam um certo poder demiúrgico da imaginação humana, como exercício 

de vontade (RODRIGUES, 1988, p. 99). 

 

O ocultismo, o mistério agora não mais ligado a uma natureza teológica torna-se 

independente para construir o seu próprio direcionamento. O sobrenatural metaforiza a 

transgressão do estado natural engendrado pela imposição social, que segundo Rodrigues 

(1989, p. 99) ―são temas antropocêntricos que invocam um certo poder demiúrgico da 

imaginação humana, como exercício de vontade‖. 
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O fator sobrenatural diante da literatura fantástica recebe contorno de transgressão, 

repleta de poder demiúrgico. Assim, a literatura fantástica dialoga o real e imaginário, 

estabelecendo uma fronteira repleta de subversão. Em relação aos domínios de real e 

imaginário, Todorov nos assevera: 

 

O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 

naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. O conceito 

de fantástico se define pois com relação aos de real e de imaginário [...] Há 

um fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de 

causas de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os 

dois criou o efeito fantástico (TODOROV, 1975, p. 31). 

 

A vertente fantástica é responsável por construir a dúvida entre acontecimentos de 

ordem natural e sobrenatural, instituindo domínios de real e imaginário. De modo que, em 

relação a um acontecimento podemos ter duas explicações uma real e outra imaginária, 

surgindo assim o evento fantástico presente no quotidiano. 

Nesse sentido, o estudo em foco flerta com o gênero fantástico ao nos apresentar o 

expediente sobrenatural do pacto fáustico inserido ao quotidiano que propõe assim, a 

dessacralização e ritualização do quotidiano. O que antes era um espaço de afirmação do 

status quo, agora é metaforizado em um lócus de contratação do pacto fáustico, cujas 

barreiras são abolidas e se transforma em um ambiente promovedor do gozo do ser decadente. 

Assim, o romance O Retrato de Dorian Gray, traz a estória de um ser decadente que 

abdicando de um mundo efêmero e sem sentido recorre ao expediente sobrenatural como 

forma de encontrar alguma motivação em sua existência e apossar de sua inata identidade 

bifurcada, como poderemos comprovar nas sessões subsequentes. 

 

O Jardim e sua dessacralização 

 

Segundo o dicionário dos símbolos, de Chevalier (1994) e a própria escritura sagrada,  

jardim sempre foi associado a um domínio sagrado e de retidão: 

 

Jardins são um símbolo do Paraíso terrestre, do Cosmos do qual é o centro, 

do Paraíso Celeste do qual, é uma  prefiguração daqueles estados espirituais 

que correspondem ao júbilo do Paraíso. Gênese nos conta que o Paraíso 

Terrestre foi o Jardim de Eden e que Adão foi colocado por Deus nesse 

jardim. [...] No extremo Oriente, jardins não são meramente miniaturas dos 

mundos, mas a restauração natural de seu estado original e o convite para os 
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seres humanos restauraurarem as suas naturezas originais também 

(CHEVALIER, 1994, p. 418)
188

. 

 

Assim, podemos perceber claramente a função dispensada pelo jardim. Esse é um 

lugar que representa a normatização social, o adequamento dos seres humanos nesse espaço 

do status quo. Só terão direito a esse ―Paraíso Terrestre‖ aqueles que vivem sob a égide das 

normas sociais. Portanto, os jardins são revestidos de uma sacralização envolta pelo status 

quo. 

No entanto, essa sacralização do jardim divino é desconstruída no romance O retrato 

de Dorian Gray, como podemos conferir: 

 

Lord  Harry saiu para o jardim e encontrou Dorian Gray enterrando sue rosto 

nas grandes e frias flores de lilás, bebendo febrilmente seu perfume como se 

fosse vinho (...). ―Nada pode curar a alma além dos sentidos, assim como 

nada pode curar os sentidos além da alma‖ (WILDE, 2012, p. 29). 

 

Nessa passagem, o jardim que normalmente é imbuído de um caráter sagrado aqui é 

desmistificado, pois, no momento que Lord Harry encontra Dorian Gray no jardim totalmente 

envolvido e seduzido pelo espaço não é mais um lócus sagrado de elevação espiritual. Ao 

contrário um lugar de puro deleite sinestésico, inclusive no romance é comparado o ato de 

Dorian sentir o aroma das flores como se estivesse bebendo vinho, podendo assim simbolizar 

o início do pacto fáustico: ―O Pacto fáustico estabelece uma relação de inúmeros benefícios 

como o contratado, em que o sangue simboliza o ―conceder‖, a entrega do contratante ao 

contrato, de algo mais caro, pois o sangue é vida (COUSTÉ, 1996, p. 78). 

De acordo com Cousté o pacto fáustico estabelece uma relação de inúmeros benefícios 

entre contratante e contratado e o sangue simboliza o conceder e torna-se um elemento 

valoroso nesse tipo de contrato. Como ocorre na passagem acima do texto literário em estudo, 

em que, a demarcação do pacto fáustico engendrada por Lord Harry como contratante e 

Dorian como o contratado estabelece grandes vantagens. Além disso, como se trata de um 

pacto demoníaco temos a presença do sangue metaforizado pelo sorver dos aromas das flores. 

                                                           
188

 Gardens are a symbol of the Earthly Paradise, of the Cosmos of which it is the centre, of the Heavenly 

Paradise of which it is a prefiguration and of those spiritual states  which correspond  to the enjoyment of that 

Paradise. Genesis tells us that the Earthly Paradise was the Garden of Eden and that Adam was set by God in this 

Garden. [...] In the Far East, gardens are nor merely miniature worlds, but nature restored to its original state and 

invitations to human beings to restore their original natures, too  (CHEVALIER, 1994, p. 418, tradução nossa). 
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Outra questão que merece destaque é o fato que na ausência física da figura do diabo, 

o espaço ganha grande relevância e passa a ter a função de contratação do pacto, espalhando 

um universo de sensações e ruínas no jardim. A essa inferência Borges Filho (2007, p. 17) 

sentencia: 

 

Quando falamos de espaço, referimo-nos tanto aos objetos e suas relações 

como ao recipiente, isto é, á localização desses mesmos objetos. Além disso, 

nunca podemos esquecer o observador a partir do qual aquelas relações são  

construídas na literatura. Assim, ao analisarmos um espaço qualquer, por 

exemplo, casa, navio, escola, etc., não podemos nos esquecer dos objetos 

que compõem e constituem esse espaço e de suas relações entre si e com as 

personagens e/ou narrador. Em resumo, a noção de espaço é dada pela inter-

relação entre entidade situada, entidade de referência e um observador 

(BORGES FILHO, 2007, p. 17).  

 

Destarte, o espaço é um elemento muito pertinente, pois, é através dele e seus aromas 

e essências que configura o pacto, que de acordo com o autor, o espaço é um elemento que 

circunda os personagens e todos os elementos da narrativa. Representando assim, um 

mecanismo que irá guiar as futuras ações dos personagens e compartilhar as suas vitórias e 

derrocadas: 

 

[...] O ramalhete de lilás caiu de sua mão sobre o cascalho. Uma abelha 

peluda se aproximou e zumbiu ao redor por um momento. Depois, começou 

a se arrastar sobre a púrpura corroída das pequenas florescências[...]. Depois 

de um tempo, a abelha voou. Ele a viu trepando em uma trombeta manchada 

de uma corriola de Tiro. A flor pareceu tremer e, então, se inclinou 

gentilmente para frente e para trás (WILDE, 2012, p. 31). 

 

Ainda no jardim temos a imagem de uma abelha que se aproxima e zumbi ao redor. 

Depois, ela vai sugar o néctar das flores de coloração avermelhada até quase extingui-las, 

representando a realização do pacto fáustico. Nesse sentido, abelha simboliza a ligação 

espiritual, ao mesmo tempo que metaforiza o princípio vital representa a encarnação da alma, 

uma vez que, produz mel do néctar delicado das flores, atribuindo um sentido sobrenatural a 

natureza (CHEVALIER, 1994, p. 78-79). 

Dessa forma, a abelha surgindo no momento crucial da realização do pacto é muito 

pertinente no texto, pois, o animal vem para transgredir a natureza pervertendo e deixando 

aberta a fronteira entre mundo sobrenatural e natural e abrindo a porta para que o fantástico se 

instale na realidade. 
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Além disso, podemos perceber uma espécie de ritual sabático que ocorre no jardim no 

momento da contratação do pacto. A essa inferência Cousté (1996, p. 95-96), nos assevera: 

  
O sabá, sabbath (da palavra hebréia para designar o sábado), ou aquelare (do 

eusquera: ―prado do bode)[...], purificação através do ritual; trabalho através 

da gnose; exaltação através da festa[...].O sabá metaforiza uma espécie de 

purificação através do sacrifício e a exaltação conseguida por meio de um 

ritual (COUSTÉ, 1996, p. 95-96). 

 

Jardim, flores avermelhadas e abelha como elementos espaciais de promoção de um  

pacto diabólico sendo firmado nesse espaço por meio de um ritual sabático, representa a 

desnaturalização da natureza frente a um evento fantástico que impregnará a vida de 

sensações e de novas possibilidades de sentir e perceber o mundo: 

  
O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 

naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. O conceito 

de fantástico se define pois com relação aos de real e de imaginário [...] Há 

um fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de 

causas de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os 

dois criou o efeito fantástico (TODOROV, 1975, p. 31). 

 

O fantástico é responsável por dialogar o mundo natural e sobrenatural, posicionando-

os em uma forma contrastante e atribuindo á um mesmo acontecimento duas explicações, uma 

racional e natural e outra sobrenatural e fantástica, abrindo caminho para a defesa da 

identidade dupla do ser de fronteira, como veremos adiante. 

 

O Florescimento do Duplo 

Como tão bem diagnostica a literatura fantástica ao estabelecer um embate de forças 

antagônicas como letimotiv frente a uma nova possibilidade de percepção duelando o real e a 

fantasia, todos esses elementos se aproximam da postura artística decadente: 

 

A abertura a novas experimentações se vincula a altos estados de 

sensibilidade por meio de taras e nevroses: ―Sadismo, das relações 

incestuosas e das paixões diabólicas, eram bastante comuns desde que 

retratassem estados de sensibilidade exagerada, ás vezes perto da 

alucinação‖ (LEVIN, 1996, p. 37).  

 

O surgimento de um universo destituído de regras fixas onde impera um mundo de 

sensações e prazeres flerta com o duplo. Uma vez que, o decadentismo auxilia o doppëlganger 
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na sua desconstrução e reconstrução de sua identidade dupla. As novas possibilidades de 

percepção floresce a dubiedade do ser decadente como podemos verificar: ―Estou feliz que 

finalmente você tenha apreciado meu trabalho, Dorian. Apreciado? Estou apaixonado por ele, 

Basil. Sinto que é parte de mim mesmo‖ (WILDE, 2012, p. 34).  

Nesse excerto retirado da obra em estudo o esteta Dorian após a conclusão efetiva do 

pacto assume a sua identidade de ser duplo. Ao ser questionado por Basil sobre o seu 

autorretrato que acabara de pintar, Dorian imediatamente se enamora pela sua própria imagem 

e assumindo assim a sua identidade dupla.  Identidade essa que está intrinsecamente 

relacionada a dualidade do ser de fronteira: 

 

O monstro é a diferença feita carne; ele mora no nosso meio. Em sua função 

como Outro dialético ou suplemento que funciona como terceiro termo, o 

monstro é uma incorporação do Fora, do Além — de todos aqueles loci que 

são retoricamente colocados como distantes e distintos, mas que se originam 

no Dentro (COHEN, 2011, p. 82). 

 

Segundo Cohen, o monstro habita a fronteira estabelece sempre uma relação entre 

domínios divergentes, interceptando vida e morte, regulação e subversão, conforme é 

demonstrado na passagem seguinte: 

 

[...] em frente ao retrato que Basil Hallward pintara dele, olhando agora para 

o rosto envelhecido e mau na tela, e então para a bela e jovem face rindo-lhe 

de volta através do vidro polido (...). Ele se tornava cada vez mais 

enamorado de sua própria beleza e cada vez mais interessado  na corrupção 

de sua alma. (WILDE, 2012, p. 85).  

Havia momentos,  (...)  no quarto  sórdido da pequena taverna  de má  fama 

próxima às Docas, a qual, com um nome falso e disfarçado, era seu hábito 

frequentar, ele pensava na ruína  que trouxera sobre sua alma[...]. Quanto 

mais ele sabia, mais desejava saber. Ele tinha uma fome insana que se 

tornava mais voraz à medida que a alimentava (WILDE, 2012, p. 85). 

 

Nessa passagem o ser duplo e monstruoso possui uma contradição de pensamentos, 

que ao mesmo tempo em que toma consciência da trajetória da sua vida repleta de ruínas e 

perversões, por outro lado, Dorian se sente cada vez mais seduzido pelo desejo de aprender 

sobre si mesmo e sobre a sua identidade dual, conferindo a sua natureza de monstro, e esteta 

bifurcado. Nesse sentido, o doppëlganger está ligado ao despertar da autoconsciência que é 

intensificada pela percepção fantástica como possibilidade de reflexão da realidade: 
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[...] pode-se entender o duplo como qualquer modo de desdobramento do 

ser. Embora mantenha com o indivíduo gerador algum grau de identificação, 

o duplo, ao dele se destacar, desenvolve uma existência mais ou menos 

autônoma. Apesar de ser uma extensão do sujeito, mesmo quando com ele se 

identifica positiva e plenamente, o duplo não abandona sua condição de 

simulacro, de mera sombra, uma vez que não tem valor em si mesmo, mas 

apenas aquele que seu modelo lhe fornece. Essa parece ser a peculiar 

condição ontológica do duplo: tem sua origem em um indivíduo, do qual é 

uma espécie de mímesis, mas não possui o mesmo estatuto. Afinal, no 

momento em que é gerado, já não pode mais ser confundido com o ―eu‖ 

original; possui uma essência própria e se assume necessariamente como 

―outro‖ (FRANÇA, 2009, p. 7-8). 

 

O duplo como cópia ao se separar da sua gênesis se transforma, optando por viver de 

forma autônoma. É certo que sempre terá uma ligação com a sua porção original, pois, se trata 

de um prolongamento de si mesmo que sempre recorrerá ao seu parâmetro. No entanto, o 

duplo ganha vida própria recebendo o contorno identitário do outro. Aquele produto que em 

algum momento irá confrontar a sua fonte geradora. 

Essa oposição binária é perceptível em O retrato de Dorian Gray:  

 

E este assassinato- iria persegui-lo por toda a sua vida? [...] O próprio 

retrato- era aquela prova. Ele o destruiria. Por que o mantivera por tanto 

tempo? Isso lhe dera prazer uma vez, ao vê-lo mudar e envelhecer. Nos 

últimos tempos, ele não sentia tal prazer. Ele olhou ao redor e viu a faca que 

havia golpeado Basil Hallward. Como  tinha assassinado  o pintor, a faca 

mataria  o trabalho do pintor  e tudo o que ele significava. Mataria o passado  

e quando o passado estivesse morto, ele estaria livre. Ele a agarrou e 

esfaqueou a tela com ela, rasgando a coisa de cima a baixo. Ouviu-se um 

grito e um estrondo. [...] Quando entraram, encontraram suspenso à parede 

um esplêndido retrato de seu patrão, como o tinham visto pela última vez, 

em todo o seu esplendor de uma delicada juventude e beleza. Deitado no 

chão havia um homem morto, em roupa de gala, com uma faca em seu 

coração (WILDE, 2012, p.122-123). 

 

Movido por uma crise identitária e de consciência Dorian resolve extinguir o seu 

duplo por acreditar que sua cópia tenha lhe causado grandes prejuízos morais e o aprisionado. 

Entretanto, o duplo é um prolongamento de si mesmo. Não pode ser extinto sem deixar 

consequências indeléveis ao seu original. Fato esse que se confirma no desfecho final 

culminando na morte de Dorian. 

Portanto, o doppëlganger é parte de uma mesma essência. É o florescimento da 

autoconsciência do ser de fronteira sem centro fixo. 
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Palavras finais  

Para alcançarmos os objetivos deste estudo, nos deparamos com questões muito 

relevantes ao tema selecionado.  A literatura fantástica transita entre dois universos: o real e 

irreal, ao interceptar a realidade e sobrenaturalidade. Assim, há um evidente embate de forças 

antagônicas entre o mundo de controle e mundo livre, e a intercessão entre ambos 

estabelecem o diálogo sobre a realidade, possibilitando uma nova possibilidade de sentir. 

Assim sendo,  se estabelece a relevância do  estudo em questão, por ressaltar a aproximação 

entre personagens, enredo e espaço que recebem o contorno do duplo como promoção de uma 

nova percepção obtida por meio do expediente sobrenatural do pacto fáustico. 

Por fim, o espaço fantástico possibilita a contratação do pacto fáustico na ausência da 

figura, e permite que o duplo exerça a sua identidade plural.  
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Resumo: A decadência da economia e da arte na sociedade europeia foi o que se seguiu à 

derrocada do Império Romano do Ocidente. Após o fechamento da Academia Platônica, por 

ordem de Justiniano I, que perseguiu os remanescentes das religiões pagãs, o declínio cultural 

do velho império ocorreu rapidamente, de forma progressiva. No final da Alta Idade Média, 

como herança do mundo romano, ainda sobreviviam: o uso da língua latina, as antigas 

práticas de agricultura, o direito romano e textos da literatura latina, conservados nas 

bibliotecas dos mosteiros. Por volta do ano de 950, a jovem Hrotsvitha iniciou o seu 

noviciado no mosteiro de Gandersheim. Considerada a primeira poetisa de origem germânica, 

foi uma das poucas mulheres que se distinguiram intelectualmente durante o que se chamou 

―Renascença Otoniana‖, período em que a dinastia iniciada por Oto I reinou sobre o Sacro 

Império Romano-Germanico. O objetivo deste trabalho é pesquisar as condições sociais, 

históricas e culturais que possibilitaram a produção das seis comédias escritas por Hrotsvitha 

de Gandersheim. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, pretende-se, em 

primeiro lugar, levantar dados para delinear o ambiente social em que viveu a escritora, 

tomando em consideração as especificidades culturais do período. Na pesquisa bibliográfica 

serão utilizados autores como: Hauser, Le Goff, Ariès e Duby. Especificamente sobre a vida e 

a obra de Hrotsvitha, textos de Katharina Wilson.  

PALAVRAS-CHAVE: Hrotsvitha de Gandersheim; Dramaturgia medieval; Renascença 

Otoniana. 

 

No século IV d.C., após a conversão de Constantino I, o Grande (272-337), o 

cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. História ou lenda, de acordo com 

a tradição, em 312, na noite anterior a uma batalha decisiva para o controle da parte ocidental 

do Império, Constantino sonhou com uma cruz luminosa, brilhando no céu, e a frase: ―In hoc 

signo vinces‖, que pode ser traduzida na expressão: ―Com este sinal vencerás‖ (CHASSOT, 

1995, p. 68). O imperador mandou pintar a cruz cristã nos escudos dos soldados e, embora 

suas tropas fossem numericamente inferiores, obteve a vitória. A visão sobrenatural e a 

conversão, presentes no evento que, teria levado Constantino a se converter ao cristianismo, 

aparecem como temas em Gallicanus, uma das comédias de Hrotsvitha de Gandersheim, a 

primeira escritora européia de origem saxo-germânica e objeto desta pesquisa. 
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No que diz respeito à vida de Hrotsvitha, o pouco que se sabe advém do cruzamento 

dos dados registrados pela escritora em cartas pessoais e nos prefácios introdutórios de suas 

obras, com fatos históricos bem datados. No prefácio às comédias, Hrotsvitha afirma ter 

nascido bem depois da morte de Oto, o Ilustre (851-912), rei da saxônia, e ser mais velha que 

a abadessa Gerberga II (940-1001), sobrinha do imperador Oto I, patrono do convento. Essas 

informações sugerem que Hrotsvitha pode ter nascido depois de 912, ano da morte do rei Oto, 

e antes de 940, ano em que nasceu Gerberga.  

No ensaio ―Hrotsvitha, son temps, sa vie, et ses ouvrages‖, Chales Magnin (1843) 

afirma que a canonisa tinha cerca de vinte e três anos quando ingressou no monastério de 

Gandersheim, onde aprefeiçoou sua educação e escreveu uma vasta obra, composta por oito 

legendas, seis comédias e dois poemas épicos. Depois de séculos de esquecimento, os 

manuscritos de Hrotsvitha foram descobertos por Conrad Celtis, em 1494, na abadia de San 

Emmeram. A partir desses textos, no ano de 1501, em Nuremberg, foi organizada a primeira 

impressão das obras completas da canonisa de Gandersheim. O objetivo deste trabalho é 

levantar algumas das condições sociais, históricas e culturais que possibilitaram, no século X 

d.C., a produção das comédias escritas por Hrotsvitha.  

Descrita como ―Rara avis‖ por um de seus biógrafos, a religiosa alemã define a si 

mesma como: ―Clamor Validus Gandeshemensis‖, uma expressão que pode ser traduzida por: 

―a voz forte de Gandersheim‖. Sobre o período histórico que abrange do terceiro ao décimo 

século d.C., buscou-se o subsídio de teóricos ligados a pesquisas relacionadas aos estudos 

medievais como: Arnaud Hauser, Ernst Robert Curtius e Jacques Le Goff. Sobre a vida e a 

obra de Hrotsvitha, as fontes principais foram: o livro de Katharina Wilson ―Hrotsvit of 

Gandersheim a florilegium of her works‖ e a edição organizada e prefaciada por Charles 

Magnin, o primeiro tradutor da escritora alemã para o francês, obra de 1845, disponível nos 

arquivos do Projeto Gutenberg. 

É frequente a afirmação de que a obra dramática de Hrotsvitha foi escrita sob a 

influência do poeta e dramaturgo romano Públio Terêncio (195 a.C.-159 a.C.). Maria 

Evangelina Soeiro, ao descrever Terêncio, refere-se à pureza de seu estilo e às situações 

recorrentes, nas quais são valorizados os sentimentos pessoais das personagens. Essas foram 

algumas das qualidades da dramaturgia terenciana que, possivelmente, chamaram a atenção 

de Hrotsvitha, levando-a a usar a obra do poeta latino como referência, no que diz respeito à 
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forma e à escolha dos temas. Assim como Hrotsvitha procurou escrever ―à maneira‖ de 

Terêncio, a obra do poeta e dramaturgo latino, por sua vez, pode ser considerada uma 

―recriação‖, de textos do principal dramaturgo da Comédia Nova, o poeta grego Menandro 

(342 a.C. - 291 a.C.), que descreveu cenas da vida cotidiana na Grécia do terceiro século a. C.. 

De acordo com Soeiro, uma das qualidades de Terêcio foi a de empenhar-se em ―captar o 

espírito dos originais gregos praticamente sem nenhuma concessão ao gosto popular‖ (2006, 

p. 43). E essa característica de sua obra talvez tenha sido responsável pelo fato de o poeta 

latino ter sido tão admirado e imitado na Idade Média, 

Para melhor compreensão da influência do contexto histórico dos primeiros séculos da 

Era Cristã na obra de Hrotsvitha, é necessário retomar alguns dos eventos que antecederam a 

supremacia do cristianismo e do poder papal na Europa. Um desses eventos teve lugar no ano 

de 330 d. C., quando o Imperador Constantino mudou-se para a cidade grega de Bizâncio, 

localizada em um ponto estratégico, próximo às rotas comerciais do Báltico e do 

Mediterrâneo, que conectavam Oriente e Ocidente. Constantino fez dessa cidade, a qual 

chamou ―Nova Roma‖, o centro político do Império Romano do Oriente, no entanto, ao se 

afastar de Roma, deixou um vácuo de poder que, pouco a pouco, foi ocupado pelos papas 

cristãos. Esse fortalecimento político do papado tornou-se o ponto de partida para o lento 

processo de hegemonia da religião católica no Ocidente e do poder temporal da Igreja.  

Em 476, Odoacro, rei dos hérulos, um povo de origem germânica, invadiu Roma e 

depôs o Imperador Rômulo Augústulo. Essa invasão determinou o fim do Império Romano do 

Ocidente, dando início a uma longa sucessão de reis ostrogodos. Com as grandes migrações 

germânicas, o excesso populacional tornou a velha administração romana inoperante. 

Enquanto o Império Romano do Ocidente desmoronava, o Imperador cristão Justiniano I 

(482-565), em Bizâncio, capital do Império Romano do Oriente, perseguia cruelmente os 

remanescentes das religiões pagãs. Com o apoio do imperador, milícias formadas por monges 

destruíam templos, assassinando seus sacerdotes e perseguindo os fiéis que não se convertiam 

ao cristianismo.  

A partir do quinto século da Era Cristã, o declínio cultural do Império Romano 

ocorreu de forma perceptível. Em 529 d.C., segundo Chassot, ―foram fechadas as escolas de 

filosofia gregas, inclusive a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles‖ (1995, p. 68). Sem 

a formação de novos quadros para a administração do império, o que se seguiu foi uma 
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gradual decadência, expressa nos retrocessos da economia, da organização social e da 

produção artística. No final da Alta Idade Média, ainda sobreviviam, como herança do mundo 

romano: o uso da língua latina, as antigas práticas de agricultura e a tradição do direito 

romano. O maior legado da Antiguidade, contudo, foram os manuscritos com os textos greco-

romanos de História, Filosofia e Literatura, preservados nas bibliotecas dos conventos. No 

século VII, em consequência ao fechamento das escolas, a maioria dos nobres e dos bispos, 

grupo que formava a elite governante, não sabia ler, nem escrever.  

No decorrer do século VIII, a Europa assistiu a ascensão da dinastia Carolíngea. As 

conquistas de Carlos Martel (690-741) expandiram as fronteiras de seu reino, garantindo para 

os povos franco-germânicos tempos de relativa paz. Em outras regiões europeias, contudo, as 

guerras e as invasões continuavam intensas. Na Península Ibérica, o avanço muçulmano levou 

clérigos e intelectuais visigodos a se refugiarem na corte de Pepino, o Breve, filho de Martel. 

Ao norte das Ilhas Britânicas, acossados pelos vikings, monges e eruditos também buscaram 

refúgio entre os francos. No período dominado pela dinastia carolíngia, um grande número de 

monastérios foram construídos no sóbrio estilo pré-românico. Essas construções, protegidas 

por altos muros, abrigaram os monges refugiados, que chegavam da Ibéria e da Irlanda. Nesse 

período, a Regula Benediti, um conjunto de regras para a vida das comunidades religiosas, 

que podia ser resumido na máxima: ―ora et labora‖, foi introduzida nos mosteiros francos. 

Além de regras, esses religiosos intelectuais também levaram para os mosteiros francos um 

significativo número de manuscritos, preservados nas bibliotecas de seus mosteiros de 

origem.  

Carlos Magno (742-814), neto de Martel, deu continuidade à obra do avô, 

empenhando-se em campanhas militares que ampliaram as fronteiras do Império. Notabilizou-

se, contudo, por promover uma ampla reforma na educação, com reestruturação dos 

currículos, estímulo ao uso literário da língua latina e difusão de uma nova forma de escrita, a 

―minúscula carolíngia‖, que facilitou a cópia dos textos latinos e deu origem à escrita gótica. 

O imperador estimulava o trabalho dos copistas e a produção literária de escritores e poetas, 

pois desejava formar culturalmente os homens da nobreza, tornando-os capazes de ajudá-lo a 

administrar o Império Carolíngio. Em seu reinado, os mosteiros, ao abrigarem escolas 

dirigidas por religiosos, tornaram-se centros difusores do conhecimento preservado em suas 

bibliotecas. Da mesma forma, nas catedrais pré-românicas construídas pela dinastia 
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carolíngia, foram criadas as escolas que, anos mais tarde, se tornariam as primeiras 

universidades europeias. 

 Entre as muitas campanhas militares lideradas pelo Imperador franco, tiveram grande 

importância para a continuidade do Império as guerras contra os saxões, povo de origem 

germânica que durante muito tempo ocupou o norte da Alemanha. Ao serem vencidos, os 

saxões foram batizados à força e coagidos, de forma violenta, a se converter à religião cristã. 

Sob o domínio dos francos, foi criado o Ducado da Saxônia, um estado tributário, submetido 

aos soberanos carolíngios. Por quarenta anos, depois da morte de Carlos Magno, o trono do 

Sacro Império Romano ficou vazio. No decorrer desse período, o ducado saxônico se fortaleceu 

militarmente e seus duques tornaram-se reis. A coroação de Oto I, o Grande (912-973), dentro 

da tradição carolíngia, assinalou o início do Sacro Império Romano-Germânico, sob o qual 

floresceria o chamado ―Renascimento Otoniano‖. Nesse período viveu Hrotsvitha, canonisa 

da abadia de Gandersheim e uma das poucas mulheres que se distinguiram intelectualmente 

na Alta Idade Média.  

 Na Alta Idade Média, foi de grande relevância o papel das abadias e dos mosteiros na 

preservação da herança cultural da Antiguidade, que poderia ter se perdido nas ruínas e cinzas 

deixadas pelas invasões bárbaras, após a queda do Império Romano do Ocidente. No entanto, 

sob a proteção desses espaços religiosos, a literatura greco-latina sobreviveu, juntamente com 

os textos sagrados da cristandade. Além da cópia e da preservação dos textos, os cuidados 

com os mortos e a educação dos filhos da nobreza faziam parte das obrigações da vida 

monástica.  

Nos mosteiros, a vida dos religiosos se desenvolvia em torno de sua parte central: o 

claustro. Jacques Le Goff descreve o espaço do claustro monacal como um lugar ―constituído 

por um jardim interior rodeado de galerias que se abrem em arcadas para esse jardim‖ (2009, 

p. 138), simbolicamente, esse espaço representava, segundo Le Goff, a ―parte da ideologia 

cristã que valoriza a paz interior face às agitações do mundo‖ (2009, p. 139). O cotidiano dos 

mosteiros, contudo, não era feito somente de isolamento e orações. Arnold Hauser observa a 

relevância sócio-cultural dos mosteiros medievais, que se notabilizaram ―como centro de 

reunião de peregrinos, mercadores e menestréis‖ (1972, p. 237).  

Ao se referir à vida produtiva desses espaços religiosos, Hauser aponta a importância 

de suas oficinas, onde eram produzidas peças de tapeçaria, vidro, cerâmica e ourivesaria.  Nas 
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bibliotecas, copistas, iluministas e encadernadores trabalhavam na confecção de novos 

volumes. Cada mosteiro era uma unidade autossuficiente, sustentada pelo trabalho dos 

monges. Hauser observa que ―a arte do Ocidente cristão deve a sua primeira idade de ouro à 

riqueza e à atividade dos mosteiros‖ (1972, p. 237) e aponta o fato de muitos aristocratas 

viverem nos espaços protegidos dos primeiros mosteiros medievais, ressaltando que alguns 

desses espaços de oração e trabalho ―eram-lhes quase que exclusivamente reservados‖ (1972, 

p. 238). No décimo século d.C., ao norte de Gottingen, na Alemanha, a abadia beneditina de 

Gandersheim, fundada em meados do século IX por Liudolf, duque da Saxonia, havia se 

tornado um relevante centro cultural e as religiosas que ali viviam tinham a oportunidade, rara 

para outras mulheres, de se educar.  

Ao expor a importância das obras gregas e latinas para a literatura medieval, Ernst 

Curtius (1996) retoma uma passagem do ―Purgatório‖ na Divina Comédia de Dante Alighieri 

(1265-1321), quando o florentino, guiado por Virgílio, encontra quatro poetas da 

Antiguidade: Homero, Horácio, Lucano e Estácio. Curtius observa que esse trecho da obra de 

Dante ―confirma a recepção da épica latina no mundo da poesia secular cristã‖ (1996, p. 51). 

Embora não participando do quarteto imaginado por Dante, Terêncio foi um dos poetas mais 

apreciados pelos leitores da Idade Média. Desde o primeiro século da Era Cristã, segundo 

José Román Bravo (2001), as comédias de Terêncio foram usadas nas escolas como apoio no 

ensino da língua latina. Essa posição de destaque nos currículos explica as frequentes citações 

da obra terenciana em textos medievais e o grande número de cópias de suas comédias 

conservadas nas bibliotecas. Hrotsvitha utilizou alguns dos elementos temáticos e formais 

presentes nas comédias de Terêncio para construir uma obra singular, onde o martírio, 

seguido da salvação das almas cristãs, serve de suporte a outros temas recorrentes, entre os 

quais a educação, a conversão, a misoginia e a misandria.  

Assim como outras obras escritas na Idade Média, os textos da dramaturgia de 

Hrosvitha são conceituados como ―comédia‖ somente por terminarem de forma feliz, sob a 

perspectiva da fé cristã, com a redenção das personagens protagonistas. Com suas comédias 

escritas em latim, a religiosa, que também era professora, desejava criar textos que 

reafirmassem os ideais da cristandade, para que ocupassem o lugar das obras de Terêncio nas 

aulas de gramática em Gandersheim. Assim como o poeta latino, Hrotsvitha escreveu seis 

comédias. A primeira, intitulada Galicano, pelo grande número de cópias conservadas, talvez 
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tenha sido a mais popular obra da canonisa. A Galicano seguem-se: Dulcito, Calímaco, 

Abraão, Pafnuto e Sapiência. 

 A primeira comédia de Hrosvitha conta a história do general Galicano, que se 

apaixona por Constance, filha do Imperador Constantino, e pede sua mão. O pai de Constance 

aceita o pedido, mas impõe como condição a vitória de Galiano contra inimigos de Roma. 

Constance, que havia consagrado sua virgindade a Deus, prefere morrer a se casar. No 

decorrer da batalha, contudo, Galiano se converte e jura dedicar sua vida a Cristo. Anos 

depois, na segunda parte da peça, Galicano é exilado pelo imperador Juliano, o apóstata, e 

martirizado até a morte.  

Na segunda comédia, uma personagem farsesca, Dulcito, governador de Tessalônica, 

quer obrigar três jovens cristãs a se casarem com poderosos senhores da corte de Diocleciano. 

Como elas se negam a obedecer, Dulcito as aprisiona em uma cozinha. À noite, vai até onde 

estão as moças, para seduzi-las, no entanto, é punido por Deus com súbita cegueira. Em sua 

busca pelas jovens, que permanecem silenciosas, ele abraça panelas e potes cheios de fuligem, 

ficando sujo como um carvoeiro e irreconhecível para os guardas. As três cristãs, Agape, 

Chionie e Irene escapam da devassidão de Dulcito, mas por ordem de Diocleciano, Sisinos 

tortura as jovens. Agape e Chionie morrem queimadas, enquanto Irene, depois de ser 

torturada, é morta a flechadas.  

Na terceira comédia, a jovem Drusiana, esposa de Andrônico, é desejada por 

Calímaco. Assediada pelo jovem, Drusiana implora a Deus que a mate, e é atendida. 

Acompanhado por um escravo, Calímaco profana a tumba de Drusiana, com o objetivo de 

violar o corpo da jovem. Deus, porém, mais uma vez intervém, enviando uma serpente, que 

ataca os homens e os mata. Por fim, graças às preces do apóstolo São João, todos ressuscitam 

e Calímaco se converte ao Cristianismo. 

A quarta e a quinta comédias tratam do tema da conversão de uma cortesã. A primeira 

é sobre Maria, sobrinha de Abraão, um eremita que vive no deserto. Passados dez anos, da 

fuga da jovem, que vive como cortesã, Abraão vai ao encontro da sobrinha, convencendo-a a 

abandonar os pecados e a retomar a uma vida virtuosa. A outra conta a história da cortezã 

Thais, convertida por mestre Pafnuto, religioso e professor. A primeira cena mostra Pafnuto 

lecionando música e sua aula termina com referências a uma mulher, a cortesã Thais. 

Decidido a converter a jovem, el Pafnuto e se disfarça e vai a sua procura. Ela aceita se 
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penitenciar, mas as duras condições a que se submete para livrar-se de seus pecados acabam 

por levá-la a uma morte gloriosa. 

O sexto drama, Sapiência, relata o martírio, por ordens do Imperador Adriano, de três 

irmãs: Fé, Esperança e Caridade, filhas de Sapiência, uma mulher grega e cristã, que aproveita 

uma pergunta do Imperador para transformar sua resposta em uma aula de matemática. As 

moças, martirizadas diante da mãe, suportam o sofrimento, corajosamente, até a morte. 

Acompanhada por outras mulheres, Sapiência sepulta as filhas e encomenda suas almas a 

Deus.  

O tema do amor carnal, do desejo que leva homens poderosos a tentar subjugar jovens 

mulheres, aparece em cinco dos seis dramas escritos pela canonisa de Gandesheim, que trata o 

tema sob a perspectiva da ética cristã. Nos estudos críticos da obra de Hrosvitha são 

recorrentes as comparações com as comédias de Terêncio, cujas exigências éticas 

transparecem na escolha das obras gregas utilizadas como fontes de suas adaptações.  

No que diz respeito às opções do poeta latino, Bravo afirma que Terêncio procurou 

evitar ―personagens e incidentes que lhe pareciam indecorosos, como a luxúria dos velhos 

pedófilos ou a cobiça e o descaramento de algumas cortesãs‖ (2001, p. 40). Em sua 

dramaturgia, Terêncio expõe questões familiares, especialmente os que envolvem o 

relacionamento entre pai e filho, buscando colocar em relevo o tema da educação. Bravo 

observa que, em três das comédias terencianas, estão presentes questões sobre métodos 

educativos. Ao retomar os temas gregos, o poeta inovou ao criticar alguns dos hábitos da 

sociedade à qual pertencia, como o casamento por escolha dos pais, a exposição de filhos 

ilegítimos, ou ainda, o comportamento atrevido das cortesãs. Outro aspecto relevante da obra 

de Terêncio é a sua rejeição à tradicional misoginia do teatro cômico grego. O dramaturgo 

latino, repetidamente, traz à cena reflexões e questionamentos sobre ―a posição de 

inferioridade da mulher na família e na sociedade‖ (BRAVO, 2001, p. 73). Nas primeiras 

linhas do prefácio às comédias, na edição organizada por Charles Magnin (1845), Hrotsvitha 

revela sua admiração pela obra do poeta latino:   

 

Há muitos católicos (e nós não podemos nos absolver inteiramente desta 

acusação) que atraídos pela apurada elegância de estilo dos escritores 

pagãos, preferem suas obras às sagradas escrituras. Há outros que, embora 

profundamente ligados aos escritos sagrados e não tendo preferência pela 

maioria das produções pagãs, abrem exceção em favor das obras de 
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Terêncio. Fascinados pelo encanto da forma, esquecem o risco de serem 

corrompidos pelo mal (HROTSVITHA, 1845, tradução minha).  

 

No mesmo texto, a canonisa de Gandesheim afirma que, embora procure imitar a 

mesma forma de composição usada pelos poetas da Antiguidade, quando descreviam a 

torpeza das cortesãs e de outras mulheres sem pudor, o seu desejo era de glorificar a castidade 

das virgens cristãs. Numa referência ao seu próprio processo criativo, Hrotsvitha conta sobre 

as emoções que a perturbavam, quando escrevias suas comédias: 

 

Uma coisa, que tem me envergonhado e, muitas vezes, trouxe um rubor ao 

meu rosto foi ter sido obrigada, pela natureza desse trabalho, a aplicar minha 

mente e minha caneta para descrever o frenesi terrível daqueles possuídos 

pelo amor ilícito e pela doçura insidiosa da paixão ― coisas que não 

deveriam sequer ser tocadas por nós. No entanto, se por modéstia tivesse 

evitado tratar esses assuntos, não teria sido capaz de alcançar meu objetivo 

de glorificar a inocência com o melhor de minha capacidade. Dos mais 

sedutores agrados dos amantes, ao mais maravilhoso socorro divino, é maior 

o mérito dos que triunfam, sobretudo quando se trata da fragilidade feminina 

vitoriosa e da força do homem subjugada e coberta de confusão.  

(HROTSVITHA, 1845, tradução minha). 

    

O discurso misógino, que caracteriza as personagens masculinas de Hrotsvitha ― 

quase sempre homens poderosos, tanto pagãos como cristãos, com relevantes papéis sociais 

―  é recebido pelas personagens femininas com palavras de resistência e argumentação 

baseada nos preceitos da fé cristã. A canonisa de Gandesheim procura demonstrar que, 

mesmo sob circunstâncias adversas, em um mundo dominado por homens, as mulheres 

deviam resistir na defesa de sua castidade. Admite a fragilidade física das mulheres e a 

impotência de seu sexo, diante do poder masculino, reconhecendo que sua única trincheira, 

em um enfrentamento tão desigual, é a resistência inspirada pela fé cristã.  

No século X, conseguir entrar para um convento e receber o título de canonisa, 

significava, para uma mulher da nobreza, poder manter seu patrimônio e seu status social, 

sem precisar se submeter a um casamento imposto. As personagens femininas de Hrotsvitha 

respondem à misoginia das personagens masculinas com um discurso onde a misandria 

aparece sob a forma de uma apologia à castidade. São mulheres sábias, cultas, mais éticas do 

que seus antagonistas masculinos, e mais fortes interiormente, graças a sua fé.  

Essa valorização da castidade, além das razões religiosas, pode ter tido motivos 

históricos. O historiador Edward Gibbon (1737-1794), tendo como referência textos de 
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escritores latinos, como Tácito e Ovídio, ao abordar a situação da Germânia antes da invasão 

de Roma pelos bárbaros, afirma que a ―consciência do orgulho ensinou as mulheres 

germânicas a suprimir toda outra tenra emoção que pudesse competir com a honra‖ (2014, p. 

128), sendo a castidade sua maior honra. Na luta contra os romanos, as mulheres ficavam na 

retaguarda com suas crianças, prontas para os filhos e se matarem, pois sabiam o destino dos 

vencidos. Em uma nota de rodapé, Gibbon (2014) parafraseia trechos de Germânia de Tácito 

e Vida de Mário, de Plutarco, que ressaltam a importância da castidade para as mulheres das 

tribos germânicas, entre as quais, as teutônicas, citadas pelo historiador, pois em uma das 

batalhas perdidas, essas mulheres, em vez de assassinarem seus filhos e se suicidarem, 

aceitaram a rendição, desde que fossem levadas para servir como escravas no templo das 

virgens vestais, sacerdotisas guardiãs da chama sagrada, que mantinham sua virgindade 

durante o tempo que serviam a deusa Vesta. Essas mulheres germanas, originárias de tribos 

que, segundo Gibbon, ―só respeitavam os deveres que impunham a si mesmos‖ (2014, p. 

124), resignavam-se diante da escravidão, mas preferiam a morte ao estupro.    

Ao escrever sobre Hroswitha, Conradus Celtis (1459-1508), que descobrira o 

manuscrito de suas obras em 1494 e o editara sete anos depois, em 1501, tomou como 

referência a vida das religiosas nos mosteiros do século XV e na construção da imagem da 

escritora, levou em conta seus próprios ideais humanistas de educação. A visão de Celtis foi 

contestada por sua contemporânea, Claritas Pirckheimer (1459-1508), abadessa do Mosteiro 

de Santa Clara, em Nuremberg, que via na obra de Hroswitha, simplesmente, o resultado do 

trabalho talentoso de uma mulher que, além de religiosa era uma professora, e tinha como 

objetivo educar seus alunos e sua comunidade, formada por mulheres religiosas.  

Pela singularidade de sua obra e, especialmente, por ter sido a única mulher a escrever 

dramaturgia no século X, Hrotsvitha de Gandesheim continua despertando o interesse de 

pesquisadores. No século XIX, o fato de ser um fenômeno literário isolado fez com que 

fossem levantadas dúvidas sobre a autoria de seus textos. Joseph von Aschenbach, em 1867, 

afirmou que Hroswitha era uma fraude, uma invenção de Celtis. Os críticos do século XX, 

porém, abandonando as antigas preocupações sobre autoria, passaram a buscar respostas para 

questões relacionadas ao estilo, aos temas, à possível influência de Terêncio e, especialmente, 

à perspectiva feminina de seus textos. Das diferentes visões críticas, o que parece certo para 

os que pesquisam a obra de Hrotsvitha é a necessidade de considerar-se, não apenas a 
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complexidade do contexto histórico do período em que viveu a escritora, mas também a 

perspectiva androcêntrica de seus primeiros críticos. 

As personagens femininas criadas por Hroswitha, possivelmente tiveram como modelo 

as religiosas da comunidade beneditina, com as quais a dramaturga alemã convivia. 

Contemporâneas a uma época conturbada por guerras, pestes, invasões e profecias 

milenaristas, foram muitas as mulheres nobres que buscaram refúgio entre os muros do 

mosteiro de Gandesheim. No caso de Hroswitha, a educação que recebeu e os livros a que 

teve acesso lhe ensinaram os argumentos com os quais alimentou um discurso marcado por 

discretas tendências proto-feministas. Com sua ―fragilidade‖ de mulher, Hroswitha exerceu o 

direito de erguer sua voz, ―a voz forte de Gandesheim‖, em um mundo tradicionalmente 

dominado por homens.   
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ETHÉ DE AUTOR/PERSONAGEM EM ZELIG, DE WOODY ALLEN 

 

Túlio Sousa VIEIRA
189

 

Universidade Federal de Lavras - Marco Antonio Villarta-Neder – orientador 

 

Resumo: Fruto de discussões desenvolvidas pelo Grupo de Estudos sobre o Círculo de 

Bakhtin – GEDISC
190

, o presente trabalho tem por objetivo analisar uma semiose 

cinematográfica, o filme Zelig (1983), do cineasta Woody Allen, elencando as 

situações/momentos onde sujeitos e sujeitos-outros são constituídos por meio de excedentes 

de visão que contribuem para a (des)construção de ethos. No filme, Zelig busca aprovação 

alheia, sendo capaz de ―assumir‖ a aparência de outros sujeitos com os quais convive. Dessa 

maneira, torna-se condição de existência a referência do outro para a motivação do 

personagem, rompida pela alteridade presente e colocada à luz pelas diversas vozes dos 

artistas cinematográficos.  Além disso, há um autor/personagem que se mistura na linguagem 

cinematográfica, acrescentando ao homem-camaleão uma relação exotópica do próprio autor 

com o personagem, transformando os sujeitos envolvidos no entrelaçamento de ethé 

autor/personagem cinematográfico. Soma-se a isso o tempo em que a narrativa se situa, os 

anos de 1920/30, no qual os espectadores, sujeitos da época, são induzidos a acreditar que o 

autor/personagem realmente existe. Nessa direção, interessa explorar como os 

deslocamentos/movimentos do sujeito personagem principal, Zelig, perpassam a enunciação, 

convergindo para a elucidação de alguns questionamentos: 1) quais as consequências no 

discurso da reduplicação do personagem; 2) como a construção de sentidos propiciada pelos 

ethé pode ser repensada dentro do viés bakhtiniano e 3) como autor/personagem (re)criam 

ethé. Assim, esses movimentos situados no filme são o escopo deste trabalho, voltados para 

uma análise dos diversos processos através dos quais a enunciação se desenvolve, que 

pressupõe uma aproximação ou falsa aproximação do autor na obra, ou seja, a imagem que o 

sujeito enunciador (autor) constrói de si, enquanto autor para outro (personagem), e ao 

assumir o papel do personagem, como representa essas enunciações outras dentro da narrativa 

fílmica. 

PALAVRAS-CHAVE: Ethos; excedente de visão; exotopia.  

 

Introdução 

O artigo em questão está alicerçado em discussões empreendidas pelo Grupo de 

Estudos Discursivos sobre o Círculo de Bakhtin – GEDISC, que entre os vieses de estudo 

abarcados pelo grupo, encontram-se semioses não verbais, sendo o escopo do presente 

trabalho a semiose cinematográfica. 

Uma produção famosa que ganhou o interesse do grupo de estudos e, 

consequentemente, convergiu para este estudo, foi o filme Zelig (1983), do cineasta Woody 
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Allen.  Por meio dos pressupostos bakhtinianos como excedente de visão, exotopia e 

polifonia, busca-se refletir sobre aspectos históricos que permeiam a narrativa fílmica de 

Allen, e que, além disso, encontra parceria no conceito de ethos da autora Ruth Amossy. 

Por tais razões, o artigo em questão propõe-se a analisar a narrativa fílmica Zelig, 

considerando os diversos deslocamentos/movimentos do personagem principal do filme, bem 

como as (des)construções de ethé. 

 

Os sujeitos em questão 

De modo a corroborar com a prática do estudo em questão, buscou-se, inicialmente, 

uma reflexão acerca dos diversos sujeitos que compõem a narrativa fílmica, dentre eles, o 

sujeito/autor que faz parte da obra como personagem e como autor, e que, por outro lado, 

também compõe sujeitos-outros, sendo esses espectadores do filme. A respeito de tais trocas 

dialógicas entre sujeitos e sujeitos-outros, a comunicação empreendida tem por base toda uma 

enunciação que envolve a alteridade destes sujeitos. Bakhtin ressalta da enunciação: 

 

Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui 

apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta 

(concernente à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política etc.). 

Mas essa comunicação verbal ininterrupta constitui, por sua vez, apenas um 

momento na evolução contínua, em todas as direções de um grupo social de 

determinado (BAKHTIN, 2006, p.128). 

 

Compreender essa propriedade inicial da comunicação entre sujeitos criou a 

possibilidade de engajamento para as diversas trocas que os inúmeros sujeitos constroem. Por 

esse motivo, os deslocamentos/movimentos vêm acompanhados de vozes diversas, intrínsecas 

ao processo de evolução da comunicação de cada um, tais como: viver, falar, relacionar-se 

etc. Assim, situa-se um primeiro sujeito, que é espectador e analisa as (des)construções de 

ethé e é também um dos inúmeros sujeitos que convergem para a possiblidade do 

acontecimento em questão, a narrativa fílmica. Assim, o teórico russo defende acerca da 

alteridade, dessa troca entre sujeitos: 

 

(...) a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 

nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 

interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
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interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 

(BAKHTIN, 2006, p.125). 

 

Por essas relações mútuas e interdependentes dos diversos sujeitos, faz-se necessária a 

compreensão dos conceitos bakhtinianos de excedente de visão e de exotopia. Diante das 

diversas posições ocupadas pelos sujeitos e pelos diversos sentidos constituídos durante a 

narrativa fílmica e pela troca entre obra e sujeito espectador, constituíram-se vários 

deslocamentos para a construção de sentidos, de modo que, na trajetória fílmica do 

autor/personagem principal, Zelig, ocorrem trocas, sujeitos que saem de seu lugar comum 

para ocupar outros lugares, no intuito de (des)construir ethé. Tudo isso pode ser relacionado 

ao que Bakhtin entende sobre a exotopia que: 

 

O ―super-homem‖ existe – mas não no sentido nietzschiano do ente superior; 

sou o super-homem do outro, como ele o é de mim: minha posição (minha 

exotopia
191

) me dá o privilégio de vê-lo como um todo. Ao mesmo tempo, 

não posso agir como se os outros não existissem: saber que o outro pode ver-

me determina radicalmente a minha condição. A sociabilidade do homem 

funda-lhe a moral: não na piedade, nem na abstração da universalidade, mas 

no reconhecimento do caráter constitutivo do inter-humano (BAKHTIN, 

2011, p. XXVIII). 

 

E ainda complementa 
 

Daí decorre imediatamente a fórmula geral do princípio que marca a relação 

criadora, esteticamente produtiva, do autor com o herói, uma relação 

impregnada de tensão peculiar a uma exotopia – no espaço, no tempo, nos 

valores – que permite juntar por inteiro um herói que, internamente, está 

disseminado e disperso no mundo do pré-dado da cognição e no 

acontecimento aberto do ato ético; que permite juntar o próprio herói e sua 

vida e completá-lo até torná-lo um todo graças ao que lhe é inacessível, a 

saber, a sua própria imagem externa completa, o fundo ao qual ele dá as 

costas, sua atitude para com o acontecimento da sua morte e do seu futuro 

etc (BAKHTIN, 2011, p.12). 

 

Sendo assim, ao entender essa concepção de interdependência de sujeitos, de vozes que 

se entrecruzam, chega-se ao conceito que permeia a análise em questão, qual seja: o excedente 

de visão. O conceito colocado em evidência diz respeito a uma gama de ações externas e 

internas que o sujeito pratica em relação ao outro, conhecendo a priori que o eu só se concebe 

a partir da visão do outro, e vice-versa. Por assim o ser, Bakhtin argumenta: 
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O excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de onde ela 

desabrocha como uma flor. Mas para que esse broto efetivamente 

desabroche na flor da forma concludente, urge que o excedente de minha 

visão complete o horizonte do outro indivíduo contemplado sem perder a 

originalidade deste. Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, 

ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no 

lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar se descortina fora dele, 

convertê-lo criar para ele um ambiente concludente a partir desse excedente 

de minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu 

sentimento (BAKHTIN, 2011, p.23). 

 

Ainda de acordo com as concepções bakhtinianas, há de se salientar a questão do autor, 

tendo em vista que, pela (des)construção de ethé transformada pelo processo de 

deslocamentos do sujeito cinematográfico autor/personagem, ocorre a participação ativa de 

Woody Allen como Zelig, inferindo as nuances de autor e de personagem, excedendo a visão 

de um, para o outro. Há, portanto, uma empatia com os elementos da narrativa fílmica que 

aludem a um caminho próprio para o autor/personagem. Bakhtin entende pela concepção de 

autor em: 

 

(...) autor: é o agente da unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo 

da personagem, e todo da obra, e este é transgrediente a cada elemento 

particular desta. Na medida em que nos compenetramos da personagem, esse 

todo que a conclui não pode viver dele nem por ele guiar-se em seus 

vivenciamentos e ações, esse todo lhe cega de cima para baixo – como um 

dom – de outra consciência ativa: da consciência criadora do autor (...). O 

autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem em particular e 

todas personagens juntas enxergam e conhecem, como enxerga e conhece 

mais que elas, e ademais enxerga e conhece algo que por princípio é 

inacessível a elas, e nesse excedente de visão e conhecimento do autor, 

sempre determinado e estável em relação a cada personagem, é que se 

encontram todos os elementos do acabamento do todo, quer das 

personagens, quer do acontecimento conjunto de suas vidas, isto é, do todo 

da obra (BAKHTIN, 2011, pp 10-11). 

 

A participação ativa em algo, ou seja, a observação desenvolvida pelo sujeito 

autor/personagem confere intensidade de autoria a partir do momento em que ele se distancia 

da obra observada, da contemplação do todo apresentado e traz para si, para suas vivências, 

de modo a completar o ato visto, ser sujeito-outro da obra realizada. O deslocamento 

vivenciado pelo sujeito autor/personagem, ao exceder a visão para a narrativa fílmica, 
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justifica tal autoria à sua atividade, pois ao entrar em empatia com os sujeitos-outros que 

contemplam o filme, cria para si mesmo um caminho próprio e exerce a função de autor. 

Observa-se, dentre os múltiplos sujeitos envolvidos pela produção fílmica, dois em 

particular, que seguem abaixo: 

Figura 1 – Zelig (personagem camaleônico). 

 
Fonte: Zelig (1983) – Metro Goldwyn Mayer - MGM. 

 

            Figura 2 – Woody Allen (autor).  

 
            Fonte: http://guardianlv.com/wp-content/uploads/2014/02/allen-650x487.jpg

192
 

 

Na narrativa cinematográfica, em especial a produção de Zelig, de Woody Allen, extrai-

se essa concepção da consciência do autor em relação à obra. A compreensão do todo da obra, 

principalmente quando se ressalta a questão do filme ser um pseudodocumentário, em outras 

palavras, uma semiose onde o autor tem a permissão de criar um fato hipotético, baseado em 

falsas premissas, assim como o personagem principal, fica clara a ideia de que o autor 

constrói uma imagem de autor-personagem, demonstrando aos espectadores um caminho em 

que é possível existir um sujeito camaleônico, e também ao passo que se constitui uma 

imagem de si (autor) ligado diretamente à enunciação elaborada pelos sujeitos envolvidos, 
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sendo eles sujeito-autor, sujeito-personagem e, principalmente, da imagem que o sujeito 

enunciatário tem a partir do acontecimento dado. 

 

Ethé e a polifonia 

O artigo em pauta pega emprestado da autora Ruth Amossy a concepção acerca de ethos 

de modo a corroborar com as práticas dos sujeitos múltiplos presentes na análise da narrativa 

fílmica, Zelig (1983). Além do mais, o conceito teórico abarca as inter-relações que o próprio 

sujeito autor/personagem desenvolve durante o filme e deixa transparecer para os 

espectadores essa multiplicidade de possibilidades, de sujeitos. Em relação a esses entremeios 

de inúmeros sujeitos, emerge a polifonia. Para Bakhtin 

 

(...) a essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes (...) 

permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de 

ordem superior à da homofonia. E se falarmos de vontade individual, então é 

precisamente na polifonia que ocorre a combinação de várias vontades 

individuais, realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma 

vontade. Poder-se-ia dizer assim: a vontade artística da polifonia é a vontade 

de combinação de muitas vontades, a vontade de acontecimento (BAKHTIN, 

1997, p.21). 

 

Isso quer dizer que o fenômeno da polifonia, no caso dos múltiplos sujeitos envolvidos 

na análise aqui requerida, consiste e só se realiza na possiblidade desses múltiplos 

deslocamentos/movimentos que os sujeitos (vozes) exercem no intuito de obter êxito na 

comunicação do um para com o outro. Sousa e Machado comentam a respeito desse efeito de 

sujeitos polifônicos e pode-se apontar semelhança com as ideias de Amossy, ao discutirem 

acerca do efeito polifônico que ocorre 

 

(...) pela manifestação das diversas imagens ou lugares vazios dos discursos, 

dos quais o sujeito se fragmenta e ocupa com a intenção de se reconstituir 

numa imagem mais próxima possível que o represente. Mas essa imagem 

rapidamente se esvanece e logo o sujeito é fadado à incessante procura de si 

mesmo pelo eterno e inacabável jogo da linguagem em que, no espelho do 

outro, algo de si mesmo poder ser encontrado (SOUSA; MACHADO, 2011, 

pp. 127-128). 

 

Por essas imagens de sujeitos polifônicos, que agem ao se constituir como um processo 

enunciativo, ou seja, na enunciação, ocorrem os deslocamentos de sentidos dos sujeitos 

polifônicos e, ainda, as representações das imagens de tais sujeitos que também estão em 
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constante movimento na comunicação dialógica. Amossy vai abranger essa característica 

constitutiva do sujeito ao (re)apresentar o conceito retórico de ethos em: 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para 

tanto, não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, detalhe suas 

qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de sua pessoa. Assim, 

deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma apresentação 

de si (AMOSSY, 2005, p.9). 

 

A autora supracitada considera que ethos é a construção da imagem que o sujeito 

enunciador constrói de si para o outro. A maneira como a enunciação ocorre constrói diversas 

imagens de si para sujeitos-outros. Ainda de acordo com Amossy, ethos é uma ―(...) 

necessidade que tem o orador de se adaptar a seu auditório, portanto, de fazer uma imagem 

dele e, correlativamente, de construir uma imagem confiável de sua própria pessoa, em função 

das crenças e valores que ele atribui àqueles que o ouvem‖. (p.19). Nessa confluência, ethos, 

ou seja, o modo como a enunciação se dá, confere à obra de Woody Allen um leque de 

possibilidades de sujeitos e de imagens deles, inclusive ao se tratar do sujeito 

autor/personagem, convergindo para ethé de sujeito cinematográfico e ethé de sujeitos e vozes 

polifônicas dentro da narrativa fílmica e fora dela, na comunicação dialógica com os 

espectadores e entre o sujeito autor e o sujeito personagem. 

 

Análise 

A produção cinematográfica Zelig (1983), de Woody Allen, provoca os inúmeros 

sujeitos envolvidos nas intercomunicações promovidas pela narrativa fílmica. O sujeito 

autor/personagem Zelig é uma figura fictícia, assim como o pseudodocumentário em que está 

inserido, que possui uma polifonia de possibilidades humanas. No decorrer do filme, o 

autor/personagem testa a noção de camaleonismo enquanto metáfora da experiência humana. 

Bakhtin considera a polifonia como um jogo de falas, um encontro entre diversos 

campos expresso pela relação entre os personagens e o autor, entre personagens e 

personagens, e entre personagens, o autor-criador e o autor-contemplador/leitor. No que diz 

respeito à relação da narrativa fílmica com os aspectos aqui elencados, fica clara a concepção 
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dos pressupostos teóricos empreendidos, direcionando as diversas inter-relações entre sujeitos 

polifônicos e a várias proposições das imagens que tais sujeitos constroem de si. Além disso, 

salta aos olhos também a constituição dos sujeitos enunciatários, que conversam e propõem o 

diálogo com o filme e com o sujeito narrador/personagem. 

Na perspectiva da linguagem cinematográfica, o referido conceito de polifonia pode 

expandir-se, pois, além das vozes e sons, temos um jogo de olhares, uma polivisão, que forma 

panorama de tensão entre diversas ações e sentidos carregados pela estratégia utilizada por 

Woody Allen, no propósito abarcado por ethé onde imagens múltiplas convergem com os 

sujeitos polifônicos. 

Pelas trocas dialógicas dos sujeitos, ocorre a alteridade, de modo que, os diferentes 

sujeitos envolvidos provocam mutuamente a polifonia, ao passo que, ao mesmo tempo, são 

constituídos diante da comunicação exercida. Isso se justifica com o que Bakhtin (2010, p.96) 

diz sobre a constituição do sujeito no mundo: ―(...) ocupo, no existir singular, um lugar único, 

irrepetível, insubstituível e impenetrável da parte do outro‖. Por essa particularidade do 

sujeito, suas singularidades são extremamente importantes e necessárias para a constituição 

dos sujeitos-outros, dos sujeitos enunciatários e da própria narrativa fílmica. Ao ressaltar 

sobre as trocas dialógicas, Bakhtin entende que: 

 

Há relações dialógicas entre todos os elementos da estrutura romanesca, ou 

seja, eles estão em oposição como contraponto. As relações dialógicas – 

fenômeno bem mais amplo do que as relações entre as réplicas do diálogo 

expresso composicionalmente – são um fenômeno quase universal, que 

penetra toda a linguagem e todas as relações e manifestações da vida 

humana, em suma, tudo o que tem sentido e importância
193

. (BAKHTIN, 

1981, apud BRAIT, 2015, pp.55-56). 

 

Na produção cinematográfica em questão, quando dispostos entre si, os múltiplos 

sujeitos se coadunam nas relações dialógicas para a construção da alteridade, o que resulta 

num movimento polifônico: suas vozes se entrecruzam, se justapõe, se contrapõe, e ainda, 

instauram outros lugares de onde podem constituir outros sujeitos. Nesses 

processos/deslocamentos, Bakhtin (2010, p. 113) argumenta que ―(...) a palavra é uma espécie 

de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na 

outra se apoia sobre meu interlocutor. A palavra é território comum do locutor e do 
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interlocutor‖. Nesse sentido, a palavra está ligada ao sujeito que a profere assim como ao 

contemplador/enunciatário, engajados para a produção de sentidos. Nessa troca dialógica, a 

alteridade é, sobretudo, um encontro com o(s) enunciado(s) do(s) sujeito(s)-outro(s). 

 

Considerações finais 

O escopo da análise proposta teve por objetivos, a partir de um viés discursivo, 

investigar algumas questões que nortearam os estudos aqui desenvolvidos, quais sejam: 1) 

quais as consequências no discurso da reduplicação do personagem; 2) como a construção de 

sentidos propiciada pelos ethé pode ser repensada dentro do viés bakhtiniano e 3) como autor 

personagem (re)criam ethé. Outro ponto importante que também direcionou o presente artigo 

foi analisar os diversos deslocamentos/movimentos do personagem principal, Zelig, bem 

como refletir sobre as (des)construções de imagens desenvolvidas pelos sujeitos polifônicos 

em ethé. 

Destaca-se como um personagem camaleônico em conjunto com um sujeito 

autor/personagem que cria e expande caminhos e sentidos, e ainda desloca/transforma as 

concepções das imagens de si que os sujeitos enunciatários podem ter.  Adiciona-se a isso o 

fato da possibilidade de existir um sujeito (autor) que olha para a produção e vislumbra 

lugares outros, exotópicos, de onde o personagem Zelig irá ocupar, ressignificando a todo o 

momento da narrativa fílmica, os lugares, vozes e sentidos. 

Por fim, cabe ressaltar que há também um excedente de visão entre autor e 

autor/personagem. Mas há também excedentes outros de visão que constituem os sujeitos 

enunciatários. Os enunciatários, como analistas, deslocam-se, movimentam-se de seu lugar 

comum para efetivar a existência do personagem, para vê-lo assim como o é, dentro do espaço 

que habita no filme. 

E sabe, ainda, ocupar esses lugares outros, criando sentidos outros. Inevitavelmente, 

está continuando a prática da alteridade presente, pelo excedente de visão, na comunicação 

contínua e ininterrupta para com outros enunciatários (analistas), sujeitos-outros. As múltiplas 

visões dos sujeitos polifônicos presentes nesse processo dinâmico fornecem bases que 

justificam e clareiam como a interação entre posições se alternam e se modificam 

continuamente, e demonstram também, que os sentidos produzidos se constituem exatamente 

por meio desses processos/deslocamentos exercidos pelos sujeitos.  
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SOLVITUR AMBULANDO – PELAS RUAS DA CIDADE; NAS VEREDAS DO 

CONTO
194

 

 

Vera Lúcia Alves Mendes PAGANINI 

Universidade Federal de Goiás  

Orientadora: Doutora Marilúcia Mendes Ramos 

 

Resumo: Utilizando a metáfora do cristal e da chama de Renato Cordeiro Gomes e agindo 

como o solvitur ambulando (BENJAMIN, 2000), o objetivo deste trabalho é discutir por meio 

de uma revisão bibliográfica, o fascínio que a cidade exerce sobre o homem, para 

compreendermos a busca cada vez maior pelos centros urbanos: ―A cidade é o símbolo capaz 

de exprimir a tensão entre a racionalidade geométrica e o emaranhado das existências 

humanas‖ (1994, p.23) e nessa busca há um embate entre o prático e o poético (GOMES, 

1994). A ilusão de cristal e chama que provoca nos habitantes da cidade ora um sentimento de 

atração ora um sentimento de repulsa. (BOLLE, 2000) e (LYNCH, 1999). Neste trabalho 

estudamos esse movimento em três momentos do século XX e em três cidades brasileiras, 

com personagens que poderão confirmar a dureza do cristal ou a imprecisão da chama: há os 

que são atraídos pela chama, como Maria e Jesuína, de Mariposas do luxo, João do Rio, Rio 

de Janeiro (1908) e Carmela e Bianca de Carmela, Alcântara Machado, São Paulo (1934); há 

os que a urbe devora com a sua insensibilidade,  nas ruas e nas relações sociais e pessoais; e 

há os que se dividem entre a atração da busca de vencer na vida e a repulsa pelas concessões 

que se obrigam a fazer para atingir os objetivos. Como Margarida, de Mergulhada na Urbe, 

Marieta Telles Machado, Goiânia (1978); apesar da distância temporal entre as narrativas, há 

nas personagens o mesmo comportamento deslumbrado da mariposa atraída pela luz da 

chama refletida na dureza do cristal. A relação de atração e repulsa do cidadão pelo brilho do 

poder, no movimento do cristal e da chama, exercido por esse espaço do desejo que é a urbe 

moderna, foi o objeto de estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Conto. Imagem da cidade. Cristal x chama.  

 

Nas veredas do conto 

Para discutir a abrangência da literatura, escolhemos o conto como uma modalidade 

para exemplificar o emaranhado de dúvidas que surgem quando tentamos explicar (dissecar) a 

arte literária. O conto, como arte, nasceu filho caçula, há menos tempo que as outras 

manifestações e pode-se até determinar a marca desse surgimento por vários teóricos que se 

propuseram a fazê-lo. Comecemos pela definição: Antônio Hohlfeldt em sua obra Conto 

Brasileiro Contemporâneo (1981) registra algumas definições de alguns estudiosos de 

literatura ao longo do século XX. Por exemplo, Alceu Amoroso Lima – ―o conto é a forma 

espontânea de prosa popular‖; Câmara Cascudo – ―o conto popular revela informação 

                                                           
1 Artigo elaborado como trabalho final de disciplina do Mestrado. 
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histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um documento vivo, denunciando 

costumes, idéias, mentalidades, decisões e julgamentos.‖; Roger Bastide, que também 

concorda com esse ponto de vista, afirma que ―[...]o conto nasce do povo e é feito para ele‖. 

Alguns escritores, como os citados por Hohlfeldt o concebem como uma estrutura 

simples. André Jolles, na sua obra Formas Simples (1930) concebe o conto como duas 

manifestações e uma arte, porque ele coloca o conto em duas situações: as manifestações 

culturais, saídas do povo – e aí ele envolve também o conto maravilhoso, adotando de Jacob 

Grimm a expressão poesia da natureza para definir essa modalidade - a que ele denomina de 

formas simples, e a outra, das manifestações elaboradas, propositadamente poéticas, ele 

denomina de formas artísticas, as que mais se aproximam das narrativas curtas modernas/ 

contemporâneas. Hohlfeldt, apesar de registrar outras opiniões, tem a sua: 

 

O termo (conto) começa a ser usado neste sentido, isto é, já com uma 

característica mais agudamente literária, a partir do século XVI, quando se 

publicam os ―Contos e Histórias de Proveito e Exemplo‖ em 1575, de 

autoria de Gonçalo Fernandes Troncoso. Isso em língua portuguesa. Em 

outras nações, até antecedendo esta coletânea, deve-se mencionar 

obrigatoriamente ao ―Decameron‖, de Boccaccio. [...] A forma definitiva, do 

gênero, no entanto, sereia estabelecida apenas a partir de 1812, quando os 

Irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm, publicariam seus ―Kinder und Haus 

Marchen‖(Contos para Crianças e Famílias) (HOHLFELDT, 1981, p. 16). 

 

Mesmo considerando o conto como produção artística desde o século XVI, Hohlfeldt 

admite uma evolução do gênero, afirmando que somente a partir do século XIX atinge o 

momento decisivo com Poe, Guy de Maupassant, Anton Tchecov. Outros teóricos também 

assumem essa posição de que o conto evoluiu, principalmente ao longo do século XX; dentre 

eles, trabalharemos com Fábio Lucas, Walnice Nogueira Galvão e Luiz Costa Lima com 

textos da obra O Livro dos Seminários, Ensaios (1983), Afrânio Coutinho em A literatura no 

Brasil (2004, p. 45-63), Alfredo Bosi O Conto Brasileiro Contemporâneo (1999, p. 7-22) e 

Júlio Cortázar em Valise de Cronópio (1995, p. 147-235). 

No Livro de Seminários da 1ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira, é possível analisar 

três opiniões sobre esse gênero consolidado no século XX e passível de tantas controvérsias e 

definições. Fábio Lucas,coloca-o como marco da sua consolidação no Brasil em dois 

momentos, um com Álvares de Azevedo na primeira metade do século XIX, quando os ideais 

românticos em qualquer parte do Ocidente eram influenciados por Byron e Hoffman. 
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Conforme Fábio Lucas é possível ―[...] estabelecer uma unidade de personagens, de tema ou 

de atmosfera, formada por agregados narrativos de relativa autonomia‖ (p.114). O outro 

momento foi com ―[...] Machado de Assis, em cujas mãos o gênero atingiu máxima 

perfeição‖ (p. 115), com a criação do hibridismo formal em que o autor aproveita as 

tradicionais formas fixas da prosa e a elas acrescenta ―[...] o apólogo, a alegoria, a metáfora, o 

simbolismo filosófico[...]‖ (p. 116). Podemos resumir o pensamento de Fábio Lucas com a 

ideia de teatro e cinema influenciando-o, isto é, essa nova modalidade da narrativa captura-

nos pela fugacidade do registro semelhante à imagem. Por isso o conto é episódico, 

fragmentado e, pela estreita relação com a imagem, surreal:  

 

Marcas da modernidade são os discursos fragmentados, as técnicas de 

montagem inspiradas no cinema, a visão surreal, a intromissão do grotesco 

como fator de critica ao poder, a tendência ao estilo coloquial. Todos esses 

valores penetraram na literatura brasileira e ficaram sedimentados na prática 

da historia curta (p. 155). 

 

Essa intromissão do grotesco instala-se principalmente nas últimas décadas do século 

XX, devido à ―[...] violência indisciplinada a que se entregou o aparelho estatal [...]‖ (p. 157) 

durante o regime de ditadura a que o país se entregou nas décadas de 1960 e 1970. Uma forma 

de escamotear a censura seria utilizando a literatura de estranhamento. Nos anos subsequentes 

desponta uma tendência à metalinguagem, em que se serve do grotesco a crítica social. 

Walnice Galvão compartilha a ideia de Jolles, ao definir o conto como uma forma 

simples ação de contar, que acontece ―[...] desde sempre, desde a invenção da literatura.‖  (p. 

167). Essa crítica propõe dois modelos de conto considerando-se o ambiente em que ele 

acontece: primeiramente popularizou-se o conto enquanto anedota ou conto de enredo, mais 

voltado para o realismo, depois o conto de atmosfera, que, segundo a autora, tem um 

tratamento artístico mais atento. Com relação ao conto mais voltado para o realismo, a 

opinião de Walnice é endossada por Luiz Costa Lima, ao comentar a obra de Graciliano 

Ramos: 

O que assim se declara é que suas situações são moldadas como se sua 

matéria fosse o real realizado e não o real imaginado. [...]  Em Gracilano o 

inferno não são os outros, nem muitos menos os desastres que os 

personagens provocam contra si mesmos (p. 188). 
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Ainda no Livro de Seminários encontramos em Costa Lima orientações que coincidem 

com Alfredo Bosi sobre que é o conto e de como ele evoluiu no século XX, especialmente a 

partir da década de 40 com o realismo fantástico, que alguns teóricos denominam 

estranhamento, outros absurdo. Essa ideia começou a ser incorporada ao conto por um modo 

diferente de se registrar a realidade ou fatos ficcionais baseados nessa realidade, com a ironia, 

o sarcasmo e até a sátira como recursos de denúncia. 

 

A penetração do coloquial agora provoca a manifestação de um grotesco 

misturado a um modesto apocalipse, que não se socorre nem da 

verossimilhança realista, nem da palavra intencionalmente literária. Mas não 

nos equivoquemos: este repúdio da palavra literária não instaura um estar à 

margem da literatura. [...] A dificuldade do fantástico consiste na infinita 

pluralidade a que ele abre. Essa liberdade contudo se converte em bolha de 

sabão se não permitir o retorno ao mundo a que deu as costas. O fantástico 

tanto permite o jogo gratuito quanto a forma pregnante e esta só se cumpre 

quando o aludido retorno permite a produção de significações antes 

ignoradas ( LIMA apud PROENÇA FILHO p. 196-2007). 

 

Sobre o assunto, Bosi se manifesta da seguinte forma na introdução da sua obra O 

conto brasileiro contemporâneo:  

 

Essa literatura, que respira fundo a poluição existencial do capitalismo 

avançado, de que é ambiguamente secreção e contraveneno, segue de perto 

modos de pensar e de dizer da crônica grotesca e do novo jornalismo yankee. 

Daí os seus aspectos antiliterários que se querem, até populares, mas não 

sobrevivem fora de um sistema de atitudes que sela, hoje, a burguesia culta e 

internacional (BOSI, 1999, p. 18). 

 

No estudo cronológico de Afrânio Coutinho, A Literatura no Brasil, ele busca as 

origens brasileiras do conto no início do século XIX, demonstra várias etapas por que passou 

e forma que assumiu, ressaltando dois momentos importantes para a sua sobrevivência: 

 

Com o Modernismo o conto brasileiro que até então se apresentava com as 

características comuns do gênero, tratado com segurança, algumas vezes de 

modo excepcional, muito embora, é certo, conservando no conjunto certa 

monotonia pela inevitável uniformidade do processo (do que não estão 

isentos também os contos da mesma época, na França, na Espanha ou na 

Itália), teve de logo meia dúzia de novos mestres, desses que o tempo há de 

conservar, a despeito dos cacoetes e extravagâncias de alguns deles, por 

força do próprio sentido de renovação destinado a marcar-lhes a produção da 

primeira fase (COUTINHO, 2004, p. 54). 
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 Percebemos a evolução que Coutinho faz definindo o conto antes e depois do 

Modernismo e ressaltando a sua renovação a partir desse período. A sua visão do conto na 

contemporaneidade valoriza o trabalho artístico da subversão do gênero, ao fugir do que ele 

denomina ―[...] episódico, elemento surpresa e fim imprevisto, que durante tantos anos 

predominaria na maioria dos contos, especialmente nas letras europeias.‖ (p. 60). No segundo 

momento, Coutinho define o conto como uma manifestação literária muito próxima ao cinema 

pela adoção do flash back, a técnica do contraponto, os recursos da movimentação e da mood 

que compõem a sétima arte:  

 

Assim, o enredo, o assunto, o incidente, foram deixando de ser significativos, 

para a ênfase do transitório, dos reflexos psicológicos, da ambivalência do 

passado e do presente, tumultuando a vida e o ambiente em que se movem os 

personagens. Tudo ficaria restringido ‗a uma visão instantânea, uma 

impressão por assim dizer atmosférica, que já é, em miniatura, uma visão 

completa da vida‘ – segundo as palavras de Oto Maria Carpeaux 

(COUTINHO, 2004, p. 60-61).  

   

Com Julio Cortázar sentimos o dilema do artista. Por ser contista, e crítico, parecem-

nos mais autênticos os seus pensamentos sobre o conto. Segundo ele em Valise de Cronópio 

(1995), ―Ninguém pode pretender que só se devam escrever contos após serem conhecidas 

suas leis. Em primeiro lugar, não há tais leis; no máximo cabe falar de pontos de vista, de 

certas constantes que dão uma estrutura a esse gênero tão pouco classificável...‖ (p. 150). 

Uma forma de discutir uma possível classificação é contrapor conto e romance ou cinema e 

fotografia, buscando uma visão mais palpável ao leitor leigo:  

 

[...] o romance e o conto se deixam comparar analogicamente com o cinema 

e a fotografia, na medida em que um filme é em princípio uma ‗ordem 

aberta‘, romanesca, enquanto uma fotografia bem realizada pressupõe justa 

limitação prévia, imposta em parte pelo reduzido campo que a câmera 

abrange e pela forma com que o fotógrafo utiliza esteticamente essa 

limitação. [...] o fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e 

limitar uma imagem, um acontecimento que sejam significativos...  ( p. 151). 

 

Cortázar nos mostra que a genialidade do artista não está no tamanho do que escreve, 

mas no resultado. O artístico é o que ele denomina conto breve, de campo limitado como a 

fotografia, limitar a imagem ou um acontecimento, que sejam significativos:  

 

De um modo que nenhuma técnica poderia ensinar ou prover, o grande 

conto breve condensa a obsessão do bicho, é uma presença alucinante que 
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se instala desde as primeiras frases para fascinar o leitor, fazê-lo perder o 

contato com a desbotada realidade que o rodeia, arrasá-lo numa submersão 

mais intensa e avassaladora (p. 231).  

 

E como arremate dessa ideia de Cortázar, utilizamos as suas palavras: ―Um conto é 

significativo quando quebra seus próprios limites com essa explosão de energia espiritual que 

ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e às vezes miserável história que 

conta.‖ (p. 153). No século XX, podemos dizer que muitos escritores no Brasil 

experimentaram a ―... quebra dos seus próprios limites...‖ ou dos limites da narrativa, e 

produziram grandes registros do nosso cotidiano, tendo como pano de fundo a cidade. É a 

cidade a grande personagem, que gera, na sua evolução, os tipos humanos responsáveis pela 

dinâmica e pela modernização da narrativa curta.  

 

O conto do século XX – o reflexo da/na cidade  

A metrópole do século XX, com o êxodo rural, praticado durante os séculos anteriores, 

tanto na Europa quanto nas Américas, foi se consolidando como o lugar ideal para se viver 

com conforto. A falsa ideia de comodidade veiculada pela belle époque, do final do século 

XIX e início do XX criou no imaginário do povo a necessidade de viver a qualquer custo nos 

centros urbanos. Os avanços científicos e tecnológicos só aconteciam/acontecem na cidade. 

Esse atrativo agiu como a luz age sobre a mariposa.  Embora decepcionado com a cidade, o 

homem do campo preferiu ir se deixando ficar nas periferias a ter que voltar para a vida dura 

da roça; atraído pela chama ilusória das novidades e das modernidades, pagou o preço de se 

queimar para contemplar de mais perto a luz. 

Renato Cordeiro Gomes (1994), em sua obra Todas as Cidades, a Cidade, cria uma 

metáfora apropriada para definir a cidade e seus habitantes: o cristal (para o que é fixo, 

concreto) e a chama (a alma da cidade, o movimento, o habitante que lhe dá vida). E, com 

essa metáfora consegue nos dar a ideia do que é a metáfora do século XX: um conjunto de 

imagens ―...entre racionalidade geométrica e emaranhado de existências humanas, na tensão 

entre o cristal e a chama‖ (p. 41). Mesmo a cidade sendo pano de fundo nos contos dos 

séculos anteriores, é no século XX que ela assume o seu lugar personagem: é nela e por ela 

que as coisas acontecem. ―A cidade deixa-se ler?‖ (GOMES, p. 70) cremos que sim, sendo a 

vedete do grande palco da Literatura ela se deixa penetrar. 
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Pelas ruas da cidade  

 

O flanêur é o médium, através do qual o historiógrafo lê o ‗texto da cidade‘. 

Sensações e sonhos, devaneios e imagens de desejos, fantasmagorias e 

utopias dos habitantes da Grande Cidade encontram sua expressão em 

gêneros literários específicos (BOLLE, 2000, p. 78). 

 

Assumindo o comportamento do flanêur e, solvitur ambulando, pelas ruas de três 

cidades do século passado, faremos um panorama das ―práticas de espaço‖ (CERTEAU, 

2001, p. 68) que nelas acontecem. As obras utilizadas serão: As Mariposas do Luxo (1908) de 

João do Rio, sobre o Rio de Janeiro no inicio do século; Carmela (1934) de Alcântara 

Machado, São Paulo da década de 30 do século XX; e Mergulhada na Urbe (1978) de 

Marieta Telles Machado, que mostra Goiânia das décadas de 1960 e 1970. 

Kevin Lynch (1999), no seu texto A Imagem da Cidade informa-nos que a cidade é o 

lugar do homem – o real na busca de cadeias de significados – signo decifrável e 

conceituável. Como metáfora social, as representações da cidade tendem a uma forma 

simbólica de expressão, com apelos a palavras e coisas associadas ao conceito. A própria 

temática da cidade é uma leitura da cidade. Assim, pode-se ler o Rio de Janeiro do inicio do 

século XX, percebendo seus índices de modernidade, pelos olhos de João do Rio: 

 

Ainda não acenderam os combustores, ainda não ardem a sua luz galvânica 

os focos elétricos. O relógios acabaram de bater, apressadamente, seis 

horas. Na artéria estreita cai a luz acinzentada das primeiras sombras – uma 

luz muito triste, de saudade e de mágoa. Em algumas casas correm com 

fragor as cortinas de ferro. No alto, como o teto custoso do beco 

interminável, o céu, de uma pureza admirável, parecendo feito de esmaltes 

translúcidos, superpostos, rebrilha, como uma jóia em que se tivessem 

fundido o azul de Nápoles, o verde perverso de Veneza, os ouros e as 

perolas do Oriente (p. 01) 

 

Esta é uma breve descrição da Rua do Ouvidor às seis horas da tarde, por onde já 

passaram as ―damas do alto tom, os nomes condecorados das finanças, os condes do Vaticano 

e os rapazes elegantes...‖ (p. 01) e que agora, placas invisíveis determinam o horário que 

permite ser ocupada pelos trabalhadores que saem das fábricas rumo às suas casas nos bairros 

longínquos. 

 

Os operários vêm talvez mal-arranjados, com a lata do almoço presa ao 

dedo mínimo. Alguns vêm de tamancos. Como são feitos os operários ao 

lado dos mocinhos bonitos de ainda há pouco! Vão conversando uns com os 
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outros, ou calados, metidos com o próprio eu. As raparigas ao contrario: 

vêm devagar, muito devagar, quase sempre duas a duas, parando de montra 

em montra, olhando, discutindo, vendo (p. 01). 

 

Maria e Jesuína são as personagens dessa narrativa que revela, pelo trajeto que elas 

fazem com as companheiras ao voltarem do trabalho, o Rio de Janeiro ainda capital do país, 

com resquícios da ideia romântica de monarquia: ―Onde estará o príncipe encantador? Onde 

estará D. João?‖ (p. 03) São mariposas do luxo atraídas pelo brilho inatingível. 

 

Elas, coitadas! passam todos os dias a essa hora indecisa, parecem sempre 

pássaros assustados, tontos de luxo, inebriados de olhar. Que lhes destina no 

seu mistério a vida cruel? Trabalho, trabalho; a perdição que é a mais fácil 

das hipóteses; a tuberculose ou o alquebramento numa ninhada de filhos. 

Aquela rua não as conhecerá jamais. Aquele luxo será sempre a sua quimera 

(p.01). 

 [...] 

Elas fixam a atenção. Nenhuma das quatro pensa em sorrir. A jóia é a 

suprema tentação. A alma da mulher exterioriza-se irresistivelmente diante 

dos adereços. Os olhos cravam-se ansiosos, numa atenção comovida que 

guarda e quer conversar as minúcias mais insignificantes (p. 03). 

 

Aqui a apresentação da cidade pela própria mercadoria, a cidade lembra uma crônica, 

são imagens do cotidiano da Rua do Ouvidor, com as placas invisíveis que organizam o 

movimento, adequando-o: a exposição nas vitrines, os empregados passando depois das seis 

da tarde, os transeuntes da alta sociedade que passaram antes; mais tarde, a rua se reabre em 

outros lugares para os jantares nos restaurantes luxuosos, os bailes nos salões iluminados. 

Nesse momento privilegia-se o ambiente fechado, a rua, as calçadas, as vitrines, são 

abandonadas e os salões e restaurantes iluminam-se. Percebe-se no Rio um progresso elegante 

que quer se mostrar, sem perder os movimentos cadenciados. Até os operários no retorno às 

casas vão aos bondes sem correrias, passando pelos cafés, dando-nos a imagem da cidade. 

 

À porta dos cafés e das confeitarias, homens, homens, um estridor uma 

vozeria. Já se divisam perfeitamente as pessoas no Largo de S. Francisco – 

onde estão os bondes para a Cidade Nova, para a Rua da América, para o 

Saco. Elas tomar um ar honesto. Os tacões das botinas batem no asfalto. 

Vão como quem tem pressa, como que perdeu muito tempo. Da Avenida 

Uruguaiana para diante não olham mais nada, caladas, sem comentários. 

Afinal chegam ao largo. Um adeus, dois beijos, ―até amanhã!‖ (p. 03). 
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Como se pode constatar até as mocinhas operárias só se permitem andar ―como quem 

perdeu muito tempo‖ quando já estão longe do centro, onde não há nada de interessante para 

se ver. Aí então assumem a sua verdadeira identidade de trabalhadoras pobres. 

Ao contrário disso, na São Paulo de Alcântara Machado (1934) temos uma cidade 

movimentada com o sistema de trabalho mais organizado legalmente: ―Dezoito horas e meia. 

Nem mais um minuto porque madama respeita as horas de trabalho. Carmela sai da oficina, 

Bianca vem ao seu lado.‖ (p.01) Com certeza Carmela e Bianca (personagens do conto 

Carmela, que será analisado) revelam uma característica importante desse período: o operário 

imigrante, responsável pelas primeiras lutas de classes no Brasil, principalmente em São 

Paulo, anarquistas, que muito contribuíram para as decisões de Getúlio Vargas, depois da 

Revolução de 1932, em inserir na Constituição de 1934 as leis trabalhistas que previam horas 

diárias e semana inglesa, entre outras disposições. 

Podemos perceber também a agitação de metrópole que já acontece, e conhecer um 

pouco da geografia da cidade, a Fisiognomia da metrópole moderna (BOLLE, 2000), 

acompanhando Carmela e Bianca na saída do trabalho: 

 

A Rua Barão de Itapetininga é um depósito sarapintado de automóveis 

gritadores. As casas de modas (AO CHIC PARISIENSE,, SÃO PAULO-

PARIS, PARIS ELEGANTE) despejam nas calçadas as costureirinhas que 

riem, falam alto, balançam os quadris como gangorras (p. 01). 
 

O espaço mais descrito, com índices de modernidade, é a rua cheia de gente, de 

automóveis, a luz elétrica, alguns confortos faziam parte da cidade mesmo para os bairros 

mais afastados: ―Na rua do Arouche o Buick de novo. Passa. Repassa. Torna a passar‖ (p. 01). 

 

- Diga-me uma coisa. Onde mora a sua companheira? 

- Ao lado de minha casa. 

- Onde é a sua casa? 

- Não é da sua conta. 

- Responda direitinho. Não faça assim. Diga onde mora. 

- Na Rua Lopes de Oliveira. Numa vila. Vila Margarida, nº 04. A Carmela 

mora com a família dela no 05 (p. 02). 

[...] 

Antes de se estender ao lado da irmãzinha na cama de ferro Carmela abre o 

romance à luz da lâmpada de 16 velas: Joana a Desgraçada ou A Odisséia 

de uma Virgem, fascículo 2.0. Percorre logo as gravuras. Umas tetéias. A da 

capa então é linda mesmo. No fundo o imponente castelo... (p. 02). 
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Outro índice de modernidade é o fascículo citado, suplemento do jornal, onde as 

mocinhas liam capítulos das novelas, que substituíram os folhetins do século anterior. O texto 

de Alcântara Machado tem uma linguagem mista de descrições do narrador em discurso 

indireto e indireto livre, ora mais bem cuidada, ora com certa informalidade: ―O vestido de 

Carmela coladinho no corpo é de organdi verde. Braços nus, colo nu, joelhos de fora. 

Sapatinhos verdes. Bago de uva Marengo maduro para os lábios dos amadores.‖ (p.01) e em 

alguns pontos utilizando os estrangeirismos que denotam a influência do imigrante na 

constituição da cidade: ―Giuseppe Santini berra no corredor: - Spegni la luce! Súbito! Mi 

vuole próprio rovinare questa principessa!‖ (p. 01). 

Também em Carmela percebemos o movimento de atração que o luxo da cidade 

exerce sobre seus habitantes (GOMES, 1994). Especialmente as mocinhas sonhadoras, 

leitoras de história de amor. Carmela tem um namorado (Ângelo) com quem se casará: ― – O 

Ângelo? O Ângelo é outra cousa. É pra casar... – Há!...‖ (p. 03) mas fica tentada e acaba 

aceitando o convite do ―caixa-d‘óculos‖ dono do Buick que quer se divertir com ela. Mesmo 

se recusando no inicio, cede depois: ― –  Uma voltinha de cinco minutos só... ninguém nos 

verá. – Só com Bianca – Está bem. Não vale a pena brigar por isso. [...] – Ah! Bianca, eu 

quero dizer uma coisa pra você. – Que é? – Você hoje não vai com a gente no automóvel. Foi 

ele quem disse‖ (p.02). Entretanto, como em João do Rio, Alcântara Machado, ao final do 

texto traz também suas mariposas do luxo de volta à realidade:  

 

Saem à rua suja de negras e cascas de amendoim. No degrau de cimento ao 

lado da mulher, Giuseppe Santini, torcendo a belezinha do queixo, cospe e 

cachimba, cachimba e cospe. 

- Vamos dar uma volta até à Rua das Palmeiras, Bianca? 

- Andiamo. 

Depois que os seus olhos cheios de estrabismo e despeito vêem a 

lanterninha traseira do Biuck desaparecer, Bianca resolve dar um giro pelo 

bairro (p. 03). 

 

Mesmo que percorram as ruas do centro das metrópoles e se encantem contemplando 

o luxo, é só o que podem fazer porque ao final da tarde, depois de trabalharem na produção 

dos artigos que farão o deleite das ―madamas‖, como gatas borralheiras têm que voltar para a 

dureza da vida pobre da periferia. 

Em Marieta Telles Machado (1978), Mergulhada na Urbe, narrativa ambientada em 

Goiânia entre as décadas de 1960 e 1970, encontramos a mesma ânsia atrativa que a cidade 
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pode exercer, entretanto aqui não é apenas uma mariposa do luxo (uma flanéuse, que se 

contenta em contemplar fascinada a cidade), temos uma mocinha que vem do interior para 

trabalhar na capital com esperança de vencer na vida. 

Embora tenha sido projetada para capital, emancipada em 1942, planejada para receber 

a máquina administrativa do Estado, portanto equipada com o máximo de modernidade 

possível, desde a sua criação, não se pode dizer que Goiânia, mesmo hoje, é uma metrópole. 

Entretanto, já na década de 70 do século XX apresenta índices de modernidade que atuam no 

imaginário popular como possibilidade de realização do grande sonho de ser feliz. ―Nesse 

sentido é que as cidades vão se reduzindo à mesma e única cidade, distintas apenas pela 

multiplicação dos nomes‖ (GOMES, 1994, p. 57), a cidade é o espaço do desejo. 

Margarida não quer ter a mesma vida difícil dos seus pais e irmãos, e vê na cidade a 

única possibilidade de ser diferente. Por isso resolve tentar a sorte:  

 

Pai e mãe não queria que eu viesse. É esquisito moça solteira menor ir 

sozinha pra cidade grande. Não concordo com esses usos de hoje em dia. 

Moça tem é que aprender cozinhar bem, costurar, fiar, fazer sabão e farinha 

e arranjar um bom casamento.  Vou desmanchar o noivado com o Zé. Só 

tenho dezessete anos, vou pra cidade morar na casa da madrinha e estudar. 

Arranjar um emprego e depois casar com um moço da cidade (p. 84). 

 

É claro que há no início, em Margarida, um movimento de repulsa frente ao 

desconhecido: ―No começo a cidade me dava uma zonzeira, principalmente a rua Quatro, 

coalhada de lojas...‖(p. 84); porém logo esse movimento é suplantado por um misto de atração 

e fascínio (como a mariposa em busca da luz) que a absorvem: 

 

Eu me encantava e me atrapalhava com tanta gente passando, buzina de 

carro, os empregados das lojas olhando as pernas das mulheres, homens de 

pasatas apressados, moços bonitos, lindos, iguais àqueles do cinema e da 

TV, que passavam mexendo comigo (dizem que eu sou bonita), eu 

envergonhada sem entender direito as coisas (p. 84). 

 

E a cada decisão que toma ou indecisa se deixa levar, vai sendo tragada pela força da 

imagem da cidade: ―Imagem do desejo, fantasmagoria, ou seja, o lado utópico-emancipatório 

e o lado fetichista-alienante da imagética moderna se sobrepõem num habitante da metrópole, 

que é a imagem dialética por excelência‖ (BOLLE, 2000, p. 67). Desse modo, fazendo 

concessões, vai se esquecendo das origens e vai se urbanizando. 
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Para se manter na cidade, Margarida, com a ajuda de Dirce, arranja emprego no bazar 

de seu Feiz, onde se vende de tudo que seduz uma moça, principalmente do interior, 

impossibilitada de ter esses luxos; roupas da moda, bolsas, sapatos, adereços,  coisas que ela 

via a Dirce usando pensava: ―A Dirce andava num chique danado. Decerto ganhava bem, 

porque tinha mais tempo de serviço‖ (p. 86). 

Margarida acaba tornando-se amante de seu Feiz, já que a esposa ficara no Líbano e 

ele não a traria para o Brasil. ―Viu passarinho verde, patrão? Ele não entendeu e me pediu 

explicação da pergunta. Sim, vi o passarinho verde. Nunca mais vou voltar para a minha terra, 

nem vou trazer minha mulher. Já estou rico, sabe, menina? Posso mandar dinheiro pra ela.‖(p. 

89). Ao se deixar conduzir e seduzir pelas propostas do patrão, a consciência da personagem 

lhe traz um sentimento de repulsa pelo que a cidade lhe obriga fazer: ―Então eu me agarrei ao 

corpo adormecido de seu Feiz e chorei desamparada‖ (p. 91). Porém a atração vence, e, como 

a mariposa atira-se à luz, Margarida, atirou-se, mergulhou e se deixou imergir nas correntes 

perigosas da urbe. 

Cortázar (1995) nos ensina que os registros do texto literário devem ser significativos 

de modo que ―[...] não só valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no 

espectador como uma espécie de abertura, de fermento que projete a inteligência e a 

sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento literário contido no conto.‖ 

(p. 152). A linguagem e o foco narrativo utilizados por Marieta Telles, com um narrador em 

primeira pessoa, imprimem ao texto um tom confessional, intimista e, ao mesmo tempo, 

revelador, colocando o leitor frente a frente com quem conta e vive a história: ―Eu andava 

triste, pensando nos desencontros e dificuldades da vida. Algum domingo João ia ver-me. 

Madrinha não o olhava com bons olhos‖ (p. 86).  

Dessa forma aproximamo-nos do seu relato e da sua desgraça, com olhos de 

cúmplices; estamos ouvindo-a, prevemos o que acontecerá, mas torcemos para que o desfecho 

seja diferente e ficamos penalizados e sensibilizados com o modo irremediável com que 

Margarida forçosamente cai em tentação; o discurso sai naturalmente do indireto para o direto 

e passa imperceptivelmente ao indireto-livre sem nenhum aviso e mesmo assim não perdemos 

o fio condutor porque a linguagem é simples, enxuta sem atavios ou inversões:  

 

Na sexta-feira o patrão disse que, se a madrinha convidasse, ele ia almoçar 

lá. Levaria carne, trigo, ensinaria a fazer as comidas de seu gosto. Cerveja 
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também tenho de levar, para alegrar a reunião. Domingo era o dia de meu 

encontro com João, mas arranjei uma desculpa para que ele não fosse lá. Eu 

nem sei bem porque não queria a presença de João. Eu mesma não entendi. 

Decerto é porque se eu  me ocupasse com ele, não poderia dar atenção a seu 

Feiz (p. 88). 

 

Outro recurso narrativo é a forma hipotética como a narradora coloca as possíveis 

consequências dos seus atos, como se não fosse com ela, ou como se ela não fosse capaz de 

resolver os problemas que se colocam sem a sua anuência: ―Eu nem sei bem porque não 

queria a presença de João. Eu mesma não entendi. Decerto é porque se eu me ocupasse com 

ele, não poderia dar atenção a seu Feiz‖ (p. 88). Dando-se ares de desentendida, deixa-nos a 

impressão de que a cidade é muito maior que ela e a sua força avassaladora acabará por 

moldá-la à sua forma, mesmo contra a sua vontade. 

Dirce e Margarida, assim como Maria e Jesuína, Carmela e Bianca também lutam pela 

sobrevivência na cidade grande, utilizam as armas que têm, sonham, contemplam com grande 

atração as mercadorias que não podem ter; e, aos olhos dos homens, não passam também de 

mercadorias cujo preço é negociável, basta encontrar-lhes o ponto fraco. 

Optamos por esses três contos porque eles retratam o universo feminino e a sua 

relação com o mundo do trabalho nos grandes centros urbanos. Nos três casos temos duas 

amigas que se comportam como flâneur (flâneuse), enquanto percorrem o itinerário do 

trabalho, mostrando-nos a cidade: 

 

O flâneur é o médium, através do qual o historiógrafo lê o ―texto da 

cidade‖.Sensações e sonhos, devaneios e imagens de desejo, fantasmagorias 

e utopias dos habitantes da Grande Cidade encontram sua expressão em 

gêneros literários específicos [...] a análise desses gêneros leva à 

compreensão do imaginário social e da mentalidade. (BOLLE, 2000, p. 78). 

 

Mas também se identificam com a multidão; sendo parte dela: ―A identificação do 

flâneur com a multidão é proporcional ao seu grau de consciência e alienação.‖ (BOLLE, 

2000, p. 70), as personagens são agentes do espaço urbano, elemento organizador do espaço 

que as cerca. Na simplicidade do seu trabalho são sujeitos transformadores que ajudam a 

moldar o cristal das construções sólidas, como a chama que se movimenta nos espaços 

geográficos demarcados. 

O estudo de personagens masculinas poderia nos direcionar para uma visão mais geral, 

mais capitalista e menos detalhada da cidade, uma vez que, mesmo no século XXI 
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continuamos com uma sociedade machista em que há predominância masculina no governo, 

no comércio, na indústria, geralmente como patrões. Para conhecermos as nuances ―...no 

flutuante, no movente, no fugitivo e infinito‖ (PECHMAN, 1999, p. 70) da cidade, o olhar 

feminino da flâneuse, identificada com a multidão, é mais revelador.   

 

Considerações finais 

Todo texto tem a marca do seu autor, assim também se filia ao local e à época em que 

é produzido. Por isso, além de retratar o cenário urbano e os índices de modernidade que a 

cidade do século XX recebeu, os contos analisados não se isentam de registrar o momento 

sócio-político-econômico do período em que os fatos narrados acontecem.  

Por isso temos o texto de João do Rio, Mariposas do Luxo cuja estrutura obedece aos 

recursos da época (1908), uma linguagem em que se privilegia o coloquial na fala das 

personagens, porém conserva-se o formal nas falas do narrador, inclusive num português 

muito semelhante ao de Portugal: ―São duas rapariga, ambas morenas [...] As montras estão 

todas de branco, de rosa, de azul[...]‖ (p. 01); há a utilização de tipos comuns, pessoas de 

classe social inferior, consequência das ideias pré-modernistas do início do século; há os 

elementos que constituem o progresso e a modernidade por meio das descrições ora na fala 

das personagens, ora com o narrador: ―ainda não acenderam os combustores‖ (p. 01). É um 

conto breve, com unidade de efeito (POE, 1997) cuja leitura pode ser feita de uma só 

assentada, muito vinculado às características realistas e que tem uma narrativa linear, sem 

surpresas e sem o objetivo de trazer suspense ao leitor. 

Em Alcântara Machado, Carmela (1934) há uma narrativa mais dinâmica, com um 

texto dialogado, poucas interferências do narrador, frases curtas, pontuação bem marcada, 

como se a intenção fosse registrar o movimento urbano, a ocupação dos espaços citadinos 

pelos transeuntes mapeando a cidade e atuando sobre esses espaços (CERTEAU, 2001); São 

Paulo da década de 30 (século XX) já é uma cidade moderna, com uma frota de automóveis 

considerável: ―A Rua Barão de Itapetininga é um depósito sarapintado de automóveis 

gritadores‖ (p. 01), com luz elétrica, e a presença do imigrante europeu que substituiu a mão 

de obra escrava, não só no campo. Além disso, vinham também como operadores de 

máquinas, compradas pelo Brasil, principalmente da Inglaterra e da Alemanha, cujo 

funcionamento os brasileiros não compreendiam. Aliás, era mesmo uma estratégia dos 
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vendedores, vender as máquinas e enviar o técnico, garantindo o comércio com o Brasil e 

emprego para muitos imigrantes. Os usos e costumes estão registrados nas falas das 

personagens; conhece-se o mapa das regiões descritas, do centro e da periferia. É uma 

narrativa breve, sem rebuscamentos poéticos, linguagem enxuta e com unidade de efeito. A 

linguagem traz, além dos estrangeirismos, a gíria da época: ―O caixa-d‘óculos não se zanga. 

[...] Que fiteiro! [...] Percorre logo as gravuras. Umas tetéias.‖(p. 01-02). É uma narrativa 

pensa que registra num mínimo de texto um máximo de informações. 

Assim também é Mergulhada na Urbe, de Marieta Telles Machado: narrativa linear, 

com personagens simples, gente comum com problemas comuns. A diferença básica é o uso 

do narrador em primeira pessoa, que torna o texto mais intimista e ao mesmo tempo com uma 

falsa aura de autenticidade: se é o protagonista que conta, dá ao leitor a impressão de que seja 

verdade. Com esse recurso a contista se exime de análises de caráter das personagens. O 

comportamento ingênuo de Margarida não tem que ser explicado por um narrador 

extradiegético, nem pela autora, a própria Margarida, com as justificativas que vai registrando 

desde o inicio do texto, contado pela própria vítima, a história comove e o leitor volta o seu 

olhar reprovador para a cidade. Essa cidade que é o algoz de criaturas indefesas.  

Sendo ambientado entre as décadas de 1960 e 1970, esse conto deixa entrever os 

problemas sociais enfrentados por muitas pessoas, que são empurradas para a cidade, com o 

segundo êxodo rural, devido à turbulência nas relações entre patrões e trabalhadores do 

campo; a produção agropecuária passa por dificuldades e a reformulação das leis trabalhistas 

dificulta a relação patrão/empregado, principalmente com as emendas constitucionais que 

davam aos agregados ou peões o direito de uso-capião àquele que trabalhasse num pedaço de 

terra por mais de cinco anos. Muitos vieram para a periferia das grandes cidades, contando 

com a generosidade da Igreja Católica ou de grupos engajados em lutas sociais. Os que 

permaneceram no campo não tinham perspectivas de crescimento pessoal, conformam-se com 

a vida que têm: ―Não concordo com esses usos de hoje em dia. Moça tem é que aprender a 

cozinhar bem, costurar, fiar, fazer sabão e arranjar um bom casamento‖ (p.84). Por isso os que 

ambicionavam crescer buscavam os centros urbanos e pagavam o preço para vencer. 

Nas três narrativas, as representações da cidade é o ponto básico. É pela cidade, plena 

de sedução do capitalismo, que as personagens se mostram envolvidas, encantadas, seduzidas. 
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Segundo Benjamin (apud BOLLE, 2000), a história da cidade se escreve através do seu 

cotidiano, como espaço de experiência sensorial e intelectual da metrópole.     

Caminhando com as personagens, nesse espaço descrito por vários escritores que 

compuseram a imagem da cidade, foi interessante perceber que a narrativa curta no século XX 

passou por várias transformações, sofreu influências da novela, do cinema, da fotografia, 

filiou-se aos momentos sócio-histórico-políticos  de acordo com os acontecimentos, registrou-

os, mas acima de tudo foi veículo dos anseios do homem moderno, confuso, conflituoso, 

fragmentado pelo cotidiano. Mostrou-nos a cidade como o objeto de prazer, o espaço do 

desejo ou o sonho inatingível, dependendo das circunstâncias em que o homem vive, 

mergulha nela ou é por ela tragado.   
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ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: REFLEXÕES SOBRE NORMA, ENSINO DA LÍNGUA E 

VARIAÇÃO 

 

Vera Lúcia Godinho CARNEIRO 

 

Resumo: Este artigo tem como propósito averiguar a postura dos docentes ao trabalhar a 

norma padrão, não padrão e a variação linguística e verificar como os professores relacionam 

o conhecimento sociolinguístico adquirido por eles no momento de lecionar. Uma pesquisa de 

campo foi desenvolvida em algumas escolas públicas e particular no Gama-DF, e também em 

uma escola pública em Valparaíso-GO. Questionários foram aplicados aos professores 

colaboradores com o intuito de comparar a teoria e a prática utilizada por esses educadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da Língua; Norma padrão; Variação linguística. 

 

Introdução 

Língua e sociedade são inseparáveis, elas se influenciam e se constroem mutuamente, 

e o papel da Variação Linguística é unir a heterogeneidade linguística com a heterogeneidade 

social, sendo impossível estudar a língua sem analisar a sociedade na qual esta é falada 

(BAGNO, 2007). A variação e a língua constituem unidades intrínsecas, as quais não 

permitem análises separadamente uma da outra, pois acarretará prejuízo na compreensão 

deste fenômeno.  

A Teoria Estruturalista trouxe um novo olhar para o estudo da linguística e 

direcionaram muitas pesquisas para essa nova concepção de se analisar a língua. Foi através 

dos estudos realizados por Meillet (1866-1936) que se iniciou a relação entre os aspectos 

sociais e o estudo da linguagem. E posteriormente, Labov intensificou em suas pesquisas o 

envolvimento da língua com o contexto social que a envolve, na qual ele afirma que ―é 

preciso buscar a explicação da irregularidade das variações linguísticas nas flutuações da 

composição social da comunidade linguística‖ (LABOV apud CALVET, 2002, p. 13 e 32).  

Contudo, foram as pesquisas de William Labov que deram uma guinada aos estudos 

sobre a variação linguística, assim concluindo a ligação feita no século XX por Saussure, 

entre a língua e o meio social. Seu trabalho trouxe grandes impulsos para a Linguística 

contemporânea, pois resultou na criação da Teoria Variacionista, vertente da sociolinguística 

que dá ênfase à descrição e à interpretação dos fenômenos linguísticos ocorridos dentro de um 

contexto social. A qual especifica os itens essenciais a serem analisados, as variações e a 

mudanças ocorridas na fala. 
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Os estudos da Sociolinguística iniciam sua abordagem na comunidade linguística e 

suas pesquisas estão direcionadas para a análise e interpretação da língua falada dentro de um 

contexto social, isto é, a língua precisa estar em situação real de uso. Para Mussalim e Bentes 

(2007 p.31), 

 

[...] uma comunidade de fala se caracteriza não pelo fato de se constituir por 

pessoas que falam do mesmo modo, mas por indivíduos que se relacionam, 

por meios de redes comunicativas diversas, e que orientam seu 

comportamento verbal por um mesmo conjunto de regras. 

 

Foi com o engajamento das teorias da Linguística e da Sociolinguística que muitos 

pesquisadores, em meados da década de 80, começaram a perceber que a concepção de língua 

e variação deveria estar aplicada à educação, ou seja, ao ensino da Língua Portuguesa. 

 

Sociolinguística educacional 

A sociolinguística trabalha o modo como o falante constitui a comunicação. Vários 

autores como Bortoni-Ricardo (2004), Bagno (2003 e 2007), Koch (2000), Luft (2003) 

classificaram a Sociolinguística como uma vertente da linguística que estuda as relações entre 

língua e a sociedade. Bortoni-Ricardo (2004, p. 37- 38) afirma que, 

 

Nas últimas décadas, os educadores brasileiros, com destaque especial para 

os linguistas, têm feito um trabalho importante, apontar que é 

pedagogicamente incorreto usar a incidência do erro do educando como uma 

oportunidade para humilhá-lo. Ao contrário, uma pedagogia que é 

culturalmente sensível aos saberes dos educandos está atenta às diferenças 

entre a cultura que eles representam e a da escola, e mostra ao professor 

como encontrar formas efetivas de conscientizar os educandos. 

 

As mudanças na percepção do ensino da língua, respeitando a variação linguística, não 

são passageiras, e isto implica em uma necessária adequação dos métodos de ensino voltado 

para essa nova realidade. Bagno (2007, p. 34) afirma que, 

 

As mudanças ocorridas no perfil do alunado e do professorado nos últimos 

cinquenta anos exigem um tratamento adequado, bem fundamentado, das 

questões da variação linguística e de suas relações com o ensino de língua na 

escola e com a vida social ampla. 

 

Devido ao fato de a língua não ser homogênea, as variedades ou variações linguísticas 

vão ocorrer na interação entre os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Por isso, a 
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escola precisa fornecer um ensino da Língua Portuguesa sem ignorar os aspectos culturais do 

aluno, de forma que a maneira de falar com suas diversidades e variedades seja valorizada em 

diferentes situações e contextos. 

 

Pesquisa na educação 

A pesquisa foi realizada em Escolas que integram a Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal e particulares localizadas na cidade do Gama/DF, e Escolas que integram a 

Rede Pública de Ensino do Goiás localizadas na cidade de Valparaiso/GO, tendo como 

sujeitos colaboradores Professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Os dados gerados mostram como os docentes têm trabalhado a norma padrão, não 

padrão e a variação linguística dentro de sala de aula.  

A pesquisa envolveu uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de 

dados o questionário, o qual foi aplicado aos educadores de diferentes escolas. Segundo 

Rampazzo (2002, p.110), ―o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador‖. Foi aplicado um questionário contendo 07 (sete) perguntas para cada professor 

com a finalidade de averiguar como esses profissionais trabalham a norma padrão, não padrão 

e a variação linguística dentro de sala de aula. 

 

Análise de dados 

Com relação aos professores colaboradores, os dados gerados mostraram que esses 

educadores estão tendo muitas dificuldades no momento de desenvolver seu trabalho pautado 

em uma metodologia que seja capaz de ensinar gramatica, mas sem ignorar as variações 

linguísticas presentes no contexto social de cada aluno.  

Ao analisar as respostas dos docentes, percebeu-se a necessidade de definir os 

conceitos de norma padrão e norma não padrão para uma melhor compreensão das análises de 

dados obtidos.  

 
1 Norma Culta, Norma Padrão e Norma Não Padrão 
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Ao conceituar estes termos nota-se que muitas pessoas cometem um equívoco, pois 

acreditam que norma culta e norma padrão são sinônimas. 

Bagno (2007, p. 117) afirma que, 

 

Não se pode confundir a norma-padrão com a norma culta: são duas 

entidades sociolinguísticas muito diferentes. A norma culta é o conjunto de 

variedades linguísticas efetivamente empregadas pelos falantes urbanos, 

mais escolarizado e de maior renda econômica, e nelas aparecem muitos 

usos não previstos na norma padrão, mas que já caracterizaram o verdadeiro 

português brasileiro prestigiado. 

 

A caracterização da norma culta ou norma padrão de uma língua está ligada a uma 

língua modelo. Segue prescrições representadas na gramática, mas é marcada pela língua 

produzida em certo momento da história e em uma determinada sociedade. Ela é estabelecida 

pela avaliação de todos os conjuntos linguísticos que são utilizados pelos falantes cultos da 

mesma. Estes falantes são indivíduos com uma escolaridade de nível superior completo e 

nascidos em zonas urbanas. Através dos conjuntos linguísticos avaliados é criado um molde 

sobre a língua ideal, um modelo padrão de comportamentos linguísticos.  

Segundo Bagno (2004, p. 39, grifos do autor), norma padrão, 

 

Como o próprio nome já indica, não é uma língua, mas sim um modelo de 

língua, um ideal de língua, um padrão de comportamento linguístico que, 

supostamente, deveria ser seguido por todos os falantes do idioma toda vez 

que vão usar a língua para falar ou escrever. E essa norma-padrão, como foi 

mostrado, se baseia quase exclusivamente no uso feito pelos grandes 

escritores em sua aventura estética de criação de uma linguagem literária 

pessoal e intransferível. 

 

É possível encontrar dentre estes falantes cultos de determinadas línguas, com os 

mesmos padrões, porém em ambientes diferentes, diferentes caraterísticas no tratamento da 

língua. Então, essas distintas maneiras de falar ou escrever são as variações cultas da língua, 

que mostra que mesmo com um molde ideal a mesma é adaptada de acordo com as 

caraterísticas gerais de determinados grupos de falantes cultos. 

Já a norma não padrão ou variedades linguísticas ocorrem devido ao fato de não existir 

no mundo nenhuma língua uniforme e compactada, porque sempre haverá diferenças culturais 

e necessidades de adaptação de como se falar ou escrever em circunstancias diferente, o que 

torna uma característica básica da língua a sua heterogeneidade. Bagno (2007, p. 47, grifo do 
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autor) afirma que: ―[...] uma variedade linguística é um dos muitos ‗modos de falar‘ uma 

língua... esses diferentes modos de falar se correlacionam com fatores sociais como lugar de 

origem, idade, sexo, classe social, grau de instrução, etc.‖ 

Através da análise de dados suscitados pelo questionário aplicado aos professores foi 

possível identificar que, por mais que os docentes se policiem ao elaborarem suas respostas, 

devido ao fato de terem consciência de estarem sendo avaliados, notou-se que em alguns 

momentos o discurso fica evidente por meio da escrita, o qual revela o desconhecimento de 

conceitos sociolinguísticos importantíssimos para trabalhar português em sala de aula, tanto 

no ensino fundamental quanto no ensino médio. 

Os educadores revelam em seus discursos ter entendimento somente sobre o que é 

norma padrão e não padrão, e ainda foi possível ver o equívoco por partes deles ao 

acreditarem que norma padrão e norma culta são a mesma coisa. A norma culta é aquela 

utilizada, inclusive oralmente, por uma parcela da população pertencente a uma determinada 

classe social, a qual é detentora de um grau elevado de estudos. Ela não é a gramática pura, 

mas é falada em um contexto formal que representa um status social. Contudo, percebe-se o 

desconhecimento do conceito de norma não padrão no cotidiano dos docentes. 

 

Análise de dados do discurso dos professores de português a respeito do uso ou não uso 

da norma padrão 

Conforme orienta o código de ética de pesquisa de campo com geração de dados em 

questionários, os agentes colaboradores serão descritos com nomes fictícios, sendo estes: Ana, 

Joana, Maria, Rita e Célia, com o intuito de resguardar a identidade dos colaboradores para 

que eles não se sintam incomodados durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. 

(ESTEBAN, 2010). 

A coleta de dados nesta pesquisa foi realizada mediante um questionário aplicado aos 

professores colaboradores, os quais serão identificados como: Ana, leciona em turmas de 1º 

ao 3º ano nível médio em uma escola pública de Goiás (não respondeu à pergunta sobre sua 

formação acadêmica); Celia, ensina em turmas do 1º ao 3º ano do nível médio em uma escola 

púbica do Distrito Federal, possui formação em Letras, Direito e Especialização em Direito 

Público; Joana, tem formação em Letras e trabalha em turmas do 5º ao 9º ano em uma escola 

pública do Distrito Federal; Maria, formada em Letras-Português, respondeu que possui 
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especialização, mas não informou em qual área, leciona em turmas do 5º ao 9º ano e Rita, 

trabalha com turmas do 5º ao 9º ano (não respondeu a questão sobre sua formação 

acadêmica), ambas lecionam em escolas particulares do DF. O questionário aposto aos 

docentes suscitou os dados abaixo que são analisados e interpretados. As questões são 

organizadas em tópicos de acordo com o método de coleta dos dados. As análises seguem a 

ordem com o objetivo de facilitar a compreensão e a interpretação dos dados. 

 

1 Qual sua concepção de língua? 

 

O objetivo de fazer esta questão foi compreender o que os professores entendiam por 

língua e se o conceito de língua deles abrangiam também os conceitos sociolinguísticos e se 

estes alcançariam a prática pedagógica utilizada por eles em sala de aula. 

Excerto 1 

 

Ana: É o meio, um canal que determinados povos utilizam para se comunicarem por 

intermédio da fala ou da escrita. 

Célia: A língua é essencial para que aconteça a comunicação, para que as pessoas 

possam interagir umas com as outras. 

Joana: Conjunto de palavras e expressões usadas por uma nação. 

Maria: A prática diária da leitura e a escrita, mediadas pelo professor, são 

fundamentos quando se considera a linguagem como forma de interação social. 

Rita: A priori, um conjunto de regras e expressões como forma de comunicação usada 

em diferentes oportunidades. 

 

Observou-se que todos os professores descreveram um conceito de língua muito 

aquém do esperado, pois não entenderam este conceito como um fenômeno social.  

Para Oliveira (2010, p. 32), 

 

Ter consciência de qual concepção de língua dá suporte a sua prática tem 

uma importância muito grande para professor. E por que é importante 

decidir sobre qual conceito de língua ele deve adotar? Porque a forma como 

o professor vê a língua determina a maneira como ele ensina português. Ela 

tem implicações diretas no planejamento das aulas, na escolha do material 

didático, na forma de avaliar a produção dos alunos e no reconhecimento dos 

dialetos trazidos por seus alunos para a sala de aula, por exemplo. 
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A partir do momento em que o professor não vê a língua como um fenômeno social, 

fica difícil para ele desenvolver uma metodologia que envolvam questões de variações 

linguísticas. Provavelmente, a gramática normativa será o foco de suas aulas. 

 

2 O que você entende por norma culta, norma padrão e norma não padrão? 

 

Percebeu-se que os 05 professores ainda não compreendem esta distinção entre língua 

padrão e língua culta. Para eles a diferença do padrão e não padrão só está relacionada à 

variação de estilo formal e informal e não a questões sociais, como classe social e grau de 

letramento, que são muito importantes. Segundo Bagno (2007), ―[...] Língua e sociedade estão 

indissoluvelmente entrelaçadas, entremeadas, uma influenciando a outra, uma construindo a 

outra [...]‖. 

Excerto 2 

 
Ana: Norma culta é falada e escrita em situações mais formais e por pessoas com mais 

escolaridade. As normas padrões se estabelecem ao longo de tempo/convivências com outros. 

Celia: Norma Culta é a utilizada de maneira formal; e, a não norma é a utilizada no dia 

a dia de maneira informal, visando apenas a comunicação; ou melhor, ―o fazer entender-se‖. 

Joana: Padrão (culta) é a falada e escrita em situações mais formais por pessoas de 

maior instrução e escolaridade. Na linguagem culta há maior preocupação com a pronúncia 

das palavras, marcas da concordância, etc. 

Maria: A norma culta está relacionada à gramática, no qual o falante pronuncia de 

forma correta. A norma não padrão, o falante usa uma linguagem mais simples de acordo com 

o seu meio social (linguística). 

Rita: A norma culta infere-se de uma sociedade de nível sociocultural elevado como 

meios de veiculação; por conseguinte a forma padrão dar-se pelo modelo culto usado na 

escrita, que se obstem da forma não padrão de maneira simples (coloquial). 

 

Os educadores revelam em seus discursos ter entendimento somente sobre o que é 

norma padrão e não padrão, e ainda foi possível ver o equívoco por partes deles ao 

acreditarem que norma padrão e norma culta são a mesma coisa. A norma culta é aquela 
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utilizada, inclusive oralmente, por uma parcela da população pertencente a uma determinada 

classe social, a qual é detentora de um grau elevado de estudos. Ela não é a gramática pura, 

mas é falada em um contexto formal que representa um status social. Contudo, percebe-se o 

desconhecimento do conceito de norma não padrão no cotidiano dos docentes. 

 

3 Você acha que a variação linguística deve ser trabalhada em sala de aula? De que modo? 

 

Com esta questão o objetivo era que o educador mostrasse como que ele trabalha a 

variação linguística e se realmente deve ser trabalhado e de que modo, porém os professores 

foram muitos abstratos em relação à forma de trabalhar essa variação linguística em sala de 

aula. Eles somente responderam que é importante valorizar a forma com que o aluno fala, 

contudo, não houve nenhuma demonstração de atividades que envolvam a variação linguística 

e como é feito. 

Excerto 3 

 
Ana: Acho que sim. A comunicação entre alunos e professores; alunos e alunos, etc se 

ajustam e são exemplos de variação linguística. 

Celia: Sim, de maneira que seja respeitado e demonstrado as diferentes maneiras da 

Língua interagir. 

Joana: Sim. Além de trabalhar conteúdo o professor deve elaborar atividades que 

explore a linguagem oral das várias regiões do país, contemplando o uso da língua em 

diversas situações de comunicação. 

Maria: Sim. Através de vídeo, trabalhos em grupo, pesquisas, etc. O professor deve 

informar ao aluno sobre as diferentes variações da língua. 

Rita: Explorando as características regionais de cada aluno como forma de 

exemplificação. 

  

Eles somente responderam que é importante valorizar a forma com que o aluno fala. 

Contudo, não houve nenhuma demonstração de atividades que envolvam a variação 

linguística e como é feito. 

 



 

 
 

 1200 

4 No momento de ministrar as aulas como você concilia a diversidade linguística do aluno e o 

ensino da gramática? 

 

Com esta questão esperava-se que os professores mostrassem que o trabalho com a 

gramática é desenvolvido de acordo com o grau de variação linguística do contexto social da 

Turma. 

Excerto 4 

 

Ana: A gramática é democrática e permite uma diversidade grande de versões e 

adequações que nos permite esse controle. 

Celia: Procuro trazer a gramática para o dia a dia do aluno, respeitando suas 

limitações. e, valorizando sua potencialidades. 

Joana: considero e valorizo a bagagem de informações e experiência que o aluno traz 

do meio em que vive. 

Maria: Aos poucos eu vou introduzindo a norma padrão. É um processo lento, pois 

muitos trazem vícios de linguagem devidos o ambiente em que vivem. Mas da certo‖. 

Rita: Usando poemas, músicas, paródias e recortes de jornais. 

 

Todavia, as respostas dos educadores não foram esclarecedoras, esperava-se que os 

educadores exemplificassem a forma como detectam as dificuldades. Portanto, não houve 

exemplificação de como é feita essa conciliação e nem o modo como ele identifica os 

conteúdos que seus alunos estão tendo mais dificuldade para assimilar os conteúdos. Os 

professores não detalharam quais atividades são desenvolvidas e de que forma estas 

atividades colaboram no ensino da gramática, levando em consideração as diversidades 

linguísticas dos alunos.  

Segundo Possenti ( 1996, p. 95), 

 

É certo que não há, para esse roteiro, materiais didáticos prontos. Mas a 

própria natureza desse tipo de roteiro coloca o material didático em plano 

secundário, já que material prioritário é a produção linguística do aluno, ao 

lado de uma pequena coleção de matérias de leitura... as sugestões se 

resumem a uma grande ideia: fazer com que o ensino de português deixe de 

ser visto como a transmissão de conteúdos prontos, e passe a ser uma tarefa 

de construção de conhecimento por partes dos alunos, uma tarefa em que o 
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professor deixa de ser única fonte autorizada de informações, motivações e 

sanções. O ensino deveria subordinar-se à aprendizagem. 

 

Percebe-se na prática pedagógica desses docentes uma metodologia que não envolve 

essa conciliação. A professora Maria demonstra uma visão antiga de que o aluno aprende a 

norma culta somente no período escolar, seu entendimento não abrange o aprendizado ao 

longo da vida dos educandos, também nota-se que ela não vê o letramento escolar como um 

processo que ocorre gradativamente. Já Rita exemplificou dizendo que utiliza poemas, 

músicas, paródias e recortes de jornais, mas sua resposta ficou muito vaga, porque a docente 

não esclareceu de que forma é feita a análise gramatical dos textos jornalísticos. 

 

5 Quais são as metodologias ou práticas empregadas em sala de aula para proporcionar a 

aprendizagem da norma padrão pelo aluno? 

 

O objetivo dessa questão foi obrigar o professor a mostrar como utilizam as práticas 

pedagógicas para trabalhar a norma padrão em sala de aula. Porém, eles permaneceram no 

grau abstrato, expondo de forma superficial as ações empregadas em sala de aula, sem 

abordar de forma direta quais metodologias são realmente utilizadas. 

 

Excerto 5 

 

Ana: Práticas de leitura, diversidade de textos, debates/discursos e a prática da escrita. 

Joana: No ensino regular trabalho o conteúdo de acordo com o PCN e complemento 

com textos e vídeos que explore as variações linguísticas. 

Celia: Atividades diversas demonstrando ao aluno como deve ser utilizada a norma 

padrão para um bom desenvolvimento e uma boa inserção social. 

Maria: Além do material didático, é apresentado ao aluno imagens, jogos de palavras 

e uso de dicionário. 

Rita: Como base e inspiração para os demais é falar corretamente de forma simples e 

agradável e sempre que possível inserir novos vocabulários do contexto da fala e da escrita. 
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Foram citados exemplos como uso de dicionário, ou de textos, porém não indicam 

como usam este material, qual objetivo buscado com determinada ação. Os docentes 

demonstram não entender realmente qual a metodologia ou o foco de sua prática de ensino. 

 

6 Supondo que, durante a aula, o aluno se expresse deste modo: ―professora, a gente vamos 

resolver os exercícios agora?‖ qual seria sua atitude? 

 

O objetivo dessa questão foi forçar o professor a descrever qual seu posicionamento 

quando vivencia em seu cotidiano escolar um aluno fazendo uso da norma não padrão. 

 

Excerto 6 

 

Ana: Depende da idade e escolaridade desse aluno. Poderia responder a pergunta de 

forma correta e clara. 

Celia: Explicaria que sua comunicação com o intuito de informar está correta; mas, de 

acordo com a norma culta, com os padrões gramaticais formais ele deverá se expressar assim: 

―nós vamos...‖. 

Joana: Diria que na linguagem oral é aceitável porque houve compreensão entre as 

partes, porém na língua escrita a norma padrão prevalece. 

Maria: Eu não repreenderia aluno, mas de forma descontraída, eu o corrigiria 

mostrando a forma correta por meio de exemplos. 

Rita: De forma sutil respondendo-o assim sim meu caro Lucas a gente vai resolver os 

exercícios agora. 

 

Observa-se nas respostas que os professores tiveram dificuldade no entendimento real 

da questão. Somente Ana deixa a entender que teria uma postura mais tradicionalista, porém 

os outros não conseguiram relacionar suas respostas com seus conhecimentos 

sociolinguísticos. 

 

7 Você considera importante discutir a variação linguística em sala de aula para que o aluno 

aprenda os diferentes registros da língua? Por quê? 
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O objetivo desta questão foi compreender a opinião dos professores sobre a 

importância de trabalhar a variação linguística, ou seja, seu posicionamento sobre o 

tratamento deste assunto em sala de aula. 

Excerto 7 

 

Ana: Claro que sim. O aluno é um ser atuante na sociedade e deve além de conhecer, 

praticar seus conhecimentos linguísticos adequadamente. 

Celia: Sim, porque o aluno precisa saber como se comunicar em qualquer lugar, 

respeitando as diferentes línguas, as diferentes; e, valorizando as potencialidades. 

Joana: Certamente que sim, o aluno precisa saber que dentro de seu país existe as 

diferentes formas de falar, por exemplo, ―mandioca‖ no nordeste é chamada de ―aipim‖, 

―macaxeira‖. Há também nos diferentes sotaques das regiões como o ―r‖ no nordeste é mais 

puxado. 

Maria: Sim. Ele deve saber que nem todas as pessoas possuem um bom nível de 

escolaridade. Mesmo pronunciado inadequadamente, é preciso valorizar a comunicação 

desses falantes. Como diz Marcos Bagno: ―desde que haja comunicação na fala, não há 

problema‖. 

Rita: Sim, e sempre que possível, de modo geral apresentar-lhes as diferenças. 

Valorizando a cultura de cada um. Assim, os mesmos além de aprender sobre as diferenças 

regionalistas, colocam em prática o princípio da democrática. 

 

Todos responderam afirmativamente a pergunta, dizendo que consideram importante a 

discussão da variação linguística na sala de aula, contudo, esses docentes transmitiram uma 

visão muito minimizada do que é variação linguística, eles demonstram não ter um 

conhecimento geral de todos os tipos de variação. 

A língua portuguesa possui variações, que são os diferentes modos que a fala se 

apresenta. O uso das variações linguísticas depende do comportamento exigido do falante em 

determinadas situações, que pode ser de maior ou menor formalidade. Essas variações são 

classificadas como: Diatópica, que é a comparação da maneira de falar de lugares diferentes; 

Diastrática, a comparação do modo de falar em relação as diferentes classes sociais; 
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Diamésica, a analise entre a língua falada e a escrita. Diafásica ou estilística é a mudança que 

cada indivíduo faz na língua de acordo com grau de monitoramento que o ambiente exige e 

diacrônica é a comparação das diferentes etapas históricas da língua.  

Bortoni-Ricardo (2005, p. 156) afirma que, 

 

A principal influência dos estudos para a educação provém da ênfase 

veemente na premissa de que todas as variedades que compõem a ecologia 

linguística de uma comunidade, sejam elas línguas distintas ou dialetos de 

uma ou mais língua, são funcionalmente comparáveis e essencialmente 

equivalentes. Nenhum deles e inerentemente inferior, e portanto, seus 

falantes não podem ser considerados linguisticamente ou culturalmente 

deficientes. Essa premissa representou uma verdadeira evolução na forma de 

encarar as variedades ou línguas minoritárias nas escolas [...] 

 

Ao analisar as respostas dos docentes percebe-se o quanto eles confundem o termo 

―variação regionalista‖ com o de ―variação linguística‖. Suas respostas revelam pouco 

entendimento sobre o assunto. A professora Joana comentou sobre a variação  diatópica, mas 

não houve um aprofundamento que demonstrasse um conhecimento mais abrangente sobre o 

tema. Também se compreende na resposta da professora Maria uma visão errônea sobre as 

obras de Bagno, revelando uma característica de leitores que tiveram contatos superficiais 

sobre Linguística e que não aprofundaram seus estudos nesta área. 

 
Considerações finais 

Este artigo mostra que não está ocorrendo à conciliação do ensino da norma padrão 

com a variação linguística, devido à carência de conhecimento na área de linguística, o que 

faz com que os professores tenham muitas dificuldades no momento desenvolver seu trabalho 

pautado em uma metodologia que seja capaz de ensinar gramática, mas sem ignorar as 

variações linguísticas presente no contexto social de cada aluno. 

Uma grande dificuldade encontrada na visão desses docentes é a compreensão do uso 

formal e informal da língua. Eles não entendem que ensinar os alunos a usar a norma padrão e 

não padrão é torná-los capazes de identificar a situação em que se encontra, como também de 

aplicarem o comportamento linguístico adequado para este momento. 

A análise revelou que os docentes percebem a necessidade de modificações em suas 

práticas pedagógicas, talvez baseados no senso comum, pois não sabem como colocar em 

prática essa nova metodologia. Para haver essa mudança os professores devem buscar mais 
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conhecimento, investir em cursos de capacitação, passar a se comportar como um professor 

pesquisador, buscar uma formação continuada. É preciso que o educador tenha a consciência 

de que a busca pelo conhecimento deve ser constante, sendo necessário um acompanhamento 

das evoluções que surgem nos métodos de ensino para que sua metodologia de trabalho não 

fique ultrapassada e ineficiente. 
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OFICINA DE LEITURA COM (RE)ESCRITA DE TEXTOS LITERÁRIOS 

 

Ulysses ROCHA FILHO 

(UFG-CAC/PIBID-CAPES) 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta ações do subprojeto Letras-Português do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, da Universidade Federal de Goiás, Regional 

Catalão (UFG-CAC), e tem como objetivos centrais: a. prover e promover meios, 

instrumentos e metodologias que resultem no desenvolvimento intelectual, profissional e 

acadêmico dos licenciandos em letras da UFG/CAC, dos discentes em colégio de rede 

pública, além de contribuir para a formação continuada dos professores de língua portuguesa 

do colégio; b. garantir ao aluno bolsista experiências na escola campo com a prática teórica e 

metodológica do ensino modalizador da leitura e escrita do texto literário; c. ampliar as 

discussões sobre a relação entre ensino e pesquisa, tanto no âmbito do curso de letras 

português, quanto no âmbito da educação básica (até a conclusão da segunda fase). Quando se 

pensa aqui em práticas de leitura, o que se quer enfatizar é a leitura de textos literários no 

ambiente escolar. Para refletir sobre tais práticas e sugerir atividades ligadas à literatura, é 

preciso entender o educador como o Profissional que conduz a leitura de forma prazerosa à 

luz do seu objetivo. A presente proposta vai ao encontro das análises e reflexões 

contemporâneas sobre ensino de Literatura em salas de aula (COSSON, Rildo: Letramento 

Literário – 2009; ORLANDI. Eni Pulcinelli) e a ressignificação do texto literário (Discurso e 

Leitura - 1999) durante as atividades em sala de aula de Ensino Médio, da rede pública bem 

como da elaboração de propostas didáticas e metodológicas (oficinas literárias de leitura, 

construção e reelaboração de textos poéticos) que possam ser aplicadas no ensino, 

especialmente nas aulas de Literatura - espaço privilegiado em que o aluno (e professor!) deve 

ter contato com a materialidade poética. Apoio Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) PIBID CAPES – Projeto de Pesquisa UFG-Regional Catalão.  

PALAVRAS-CHAVE: letramento literário; paráfrase; PIBID. 

 

Depois de anos de estudo de literatura, os jovens brasileiros deixam o ensino médio 

sem terem desenvolvido suficientemente certas habilidades básicas de análise e 

interpretação de textos literários, tais como levantamento de hipóteses 

interpretativas; rastreamento de pistas ou marcas textuais; reconhecimento de 

recursos estilísticos e de sua função semântico-expressiva; relações entre texto 

verbal e texto não verbal [...].CEREJA (2005, p.54) 

 

O presente trabalho contempla o ambiente da sala de aula como o espaço de 

investigação, fatos que nos levam a ratificar os conceitos e as noções que permeiam o agir do 

professor, do aluno e da instituição escolar. As instituições de Ensino Superior exercem papel 

fundamental sobre a formação dos alunos, futuros professores, que se tornam responsáveis 

por atender as novas necessidades educacionais, portanto, deve-se analisar como os cursos de 

formação de professores estão formando seus profissionais. Porém, serão os professores os 
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únicos responsáveis pelo número reduzido de leitores existentes no país? Ou seria a falta de 

estrutura das escolas a causa? Questões como estas podem nos levar a reflexões sobre as 

soluções possíveis para a insuficiência nacional de leitores literários.   

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) é um projeto 

que visa promover a iniciação à docência dos futuros professores dos cursos de licenciatura 

para que estes possam atuar no âmbito da educação básica, em especial no ensino médio da 

rede publica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de 

iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria 

com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos promovem a inserção 

dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica 

para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 

licenciatura e de um professor da escola.   Tal projeto busca a estimulação desses futuros 

professores para que a partir das teorias apresentadas ao longo do curso de licenciatura haja 

uma melhor aproximação com a realidade vivida em sala de aula. Além disso, o PIBID busca 

não somente a melhor formação desse professor, mas também uma contribuição aos alunos 

das escolas contempladas com o projeto.  

O subprojeto PIBID – Letras – Português da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Catalão leva  para as escolas
195

, em que participa, textos literários  diversificados a 

fim de contribuir para um  letramento literário dos alunos. O subprojeto, denominado,  

Oficina de leitura e escrita do Texto Literário,  visa  oferecer formação complementar aos 

alunos de Letras Português e aos alunos da Educação Básica/Ensino Médio bem como 

formação continuada aos professores da rede pública de ensino que nos são parceiros nessa 

modalidade de Projeto Institucional. 

Um dos sintomas da crise do ensino da literatura é a falta de leitura por parte dos 

estudantes. Sabe-se que essa carência determina outras: a não assimilação da norma 

lingüística impede o entendimento dos textos; o desinteresse pela matéria escrita dificulta a 

continuidade do processo de leitura e, portanto, a aquisição do saber; a dificuldade na 

expressão oral impossibilita a expressão do lido e a verbalização das próprias necessidades 

                                                           
195

 Na primeira fase do Projeto PIBID, os trabalhos foram efetivados no Colégio Estadual Abrahão André (2012-

2014) e, posteriormente, no Instituto de Educação Matilde Margon Vaz (2014-2015), ambos na cidade de 

Catalão – Goiás. 
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que comprometem a atuação do aluno dentro e fora da escola. 

 Quando pensamos literatura não estamos considerando qualquer produção escrita. 

Estamos falando de ficção, lirismo, subjetividade, conotação.  Os textos, tais como letras de 

música, contos e poemas, foram trabalhados de várias maneiras visando o aspecto  lúdico. A 

dramatização de contos, a confecção de jornais e a realização de varais poéticos foram 

algumas das práticas de um letramento literário bem sucedido. O subprojeto afetou 

positivamente no rendimento dos estudantes. As médias destes, além da participação em sala 

de aula, também aumentaram. 

Não há gênero literário prioritário: contemplamos textos literários (sejam contos, 

poemas, crônicas ou apólogos) breves e contemporâneos.  Já foram apresentados, discutidos, 

lidos e reescritos (sob diversas formas: paródia, paráfrases, encenação etc)  poemas de 

escritores diversos (Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade, Raul Bopp); contos de  

Daton Trevisan, Lygia Fagundes Telles ou Machado de Assis;  ou a obra literária integral de 

Cecília Meireles, o chamado poema épico Romanceiro da Inconfidência. 

Nas atividades de paráfrases e paródias apareceram excelentes recriações graças ao 

incentivo e um plano pedagógico planejado e elaborado por bolsistas e professores envolvidos 

no projeto (tanto o orientador quanto a supervisora), acarretando, assim, mais conhecimento e 

um aprendizado à esses jovens promissores do nosso país. 

A paródia ou a paráfrase são excelentes ferramentas que estimulam o aluno a 

desenvolver sua produção, pois faz com que o estudante deixe de ser apenas um leitor passivo 

e teça novos pensares e outras formas de interpetação (senso crítico). Além de leitor, o aluno é 

convidado (incentivado, de forma cativante) a reescrever um texto lido dando novos sentidos, 

seja de forma crítica, cômica ou satírica, irônica ou jocosa, humorística ou até mesmo 

contestadora. O gênero é ele quem escolhe! 

A premissa desses textos é a de permitir, ao aluno, (re)descobrir interpretações 

diferenciadas assim como aliar o prazer do texto
196

 aos aspectos lúdicos que o mesmo possa 

                                                           
196

 Para este Barthes, a leitura é um jogo erótico. Contudo, escrever no prazer não assegura que o prazer chegue 

ao leitor, é preciso criar um espaço de fruição. E a escritura é a ciência das fruições da linguagem, é a porta de 

acesso ao imaginário e ao ideológico. Entendemos que a escrita barthesiana se move no intervalo sutil entre o 

texto de vanguarda (que adia a fluência da leitura e impõe sobre ela seu próprio e necessário ritmo de leitura) e o 

texto "clássico" (que mantém um compromisso com uma prática de leitura confortável). 
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proporcionar tendo em vista o movimento dialético leitura – literatura – interpretação de 

textos diversas. 

 

[...] não é possível a qualquer indivíduo inserir-se num processo de 

transformação social sem entregar-se inteiramente a conhecer, como 

resultado do próprio processo de transformar; mas, também, ninguém pode se 

inserir no processo de transformar sem ter no mínimo, uma base inicial de 

conhecimento para começar. É um movimento dialético porque, de um lado, 

o indivíduo conhece porque pratica e, para praticar ele precisa conhecer um 

pouco (FREIRE, 1987, p. 265). 

 

Levando-se em conta o exposto acima, acredita-se que o texto literário é matéria prima 

indispensável ao aluno na faixa etária própria do ensino escolar. A escola/colégio dificilmente 

estimula o aluno para o exercício da leitura, a não ser quando condicionado a tarefas de ordem 

pragmática. Hoje, a sobrevivência da escola enquanto instituição depende de ela se posicionar 

como veículo para manifestação pessoal do aluno, colaborando com sua auto-afirmação. O 

exercício da leitura do texto literário em sala de aula pode preencher esse objetivo, conferindo 

à leitura um sentido educativo, auxiliando o estudante a ter mais segurança em relação a suas 

próprias experiências. 

Dessa forma, o  ―exercício diário‖  da prática de leitura e reescrita dos textos suscita 

discussões a respeito de como  os professores-alunos pibidianos observam  tais práticas de 

leitura e escrita. Após essas vivências, retiram decorrências e estratégias de abordagem da 

circulação, compreensão e produção de textos – em diferentes gêneros, modalidades e 

linguagens – em salas de aula de Ensino Médio. 

Sendo a leitura um processo, precisa ser ensinada, pois diferentes tipos de textos 

exigem também estratégias de leitura diferentes. A partir de então surge à necessidade de se 

trabalhar gêneros textuais, pois todo texto se realiza em um gênero, sendo estes, textos que se 

configuram socialmente e se organizam dentro de situações muito especificas de 

comunicação, em suportes ou veículos determinados. 

Dentro da grande quantidade de gêneros textuais existentes, o texto literário merece 

uma atenção especial dada a enorme contribuição que pode trazer para a formação do homem. 

Para Antonio Candido, no seu ensaio clássico A literatura e a formação do homem, a 

principal função da literatura diz respeito ao seu caráter humanizador, quer seja: exprime o 

homem e, depois, atua na sua própria formação. 
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Entendo aqui por humanização (...) o processo que confirma no homem 

aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a 

aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, 

a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A 

literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos 

torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante (CANDIDO, 1995, p.249). 

Atualmente, nas escolas brasileiras, professores e coordenação, devem utilizar, de 

forma pontual, os meios de leituras poéticas em salas de aulas, incentivando seus alunos a 

prática de leitura transformadora e estimulando o senso crítico. O intuito não é transformar 

tais alunos em escritores, mas, sim, em leitores aptos a interpretar e compreender que o poeta 

transmitiu em suas obras. Com esses gêneros, conseguem-se ver o mundo diferente, sob 

múltiplas formas de interpretação do mundo. Despertar o hábito da leitura, não por obrigação, 

sim por prazer de ler, se torna uma rotina nas vidas desses leitores. 

Hoje, o que se encontram nas escolas são profissionais da educação, da área de Língua 

Brasileira, que utilizam a  literatura como pretexto para fins diversos e com uma abordagem  

que não salienta o processo literário em si, ou tão somente.  Reportam à  literatura como  

instrumento de pretexto para o ensino da gramática, por exemplo. 

Sabe-se que os bons leitores participam ativamente da atividade de leitura e constroem 

a compreensão a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, 

de tudo o que sabe sobre a linguagem. Para Kleiman (1998, p. 51): 

 

O leitor proficiente faz escolhas baseando-se em predições quanto ao 

conteúdo do livro. Essas predições estão apoiadas no conhecimento prévio, 

tanto sobre o assunto (conhecimento enciclopédico), como sobre o autor, a 

época da obra (conhecimento social, cultural, pragmático) o gênero 

(conhecimento textual). Daí ser necessário que todo programa de leitura 

permita ao aluno entrar em contato com um universo textual amplo e 

diversificado (KLEIMAN, 1998, p. 51). 

  

A união da escrita, corpo, linguagem e palavra, tem grande vantagem sobre os 

entendimentos sobre as leituras, conseguindo a maior convergência do conteúdo analisado, e, 

consequentemente, tornando-se prática essencial para toda vida, criando várias técnicas de 

leituras e abrindo ao extremo o seu leque de informações. Com isso, ela consegue abrir mais 

portas no seu labirinto mental, ampliando mais nível cognitivo e explorando novas ideias e 

aprendizados conquistados na escola. Consequentemente, o leitor  já desbravou  parte do seu 
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labirinto mental, ou seja, houve uma evolução nos seus conhecimentos empíricos  e ideias 

sobre os conceitos estudados e aprendizagens. 

Segundo as experiências de Rildo Cosson, o letramento literário deve ser feito de 

forma lúdica, pois caso o contrário, o ensino se torna desinteressante. Devemos estimular a 

interpretação do aluno de forma lúdica e prazerosa. E de suma importância:  

 

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, 

como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a 

escola deve ou não escolarizar a literatura, mas sim como fazer essa 

escolarização sem descaracteriza-la, sem transforma-la em um simulacro de 

si mesma que mais nega do que confirma o seu poder de humanização 

(COSSON, 2009, p.23). 

 

Ressalte-se que poucos alunos sabiam sobre os gêneros apresentados. Não eram 

apresentados em sala de aula. No entanto, os gêneros foram explicados e feitas leituras de 

textos.  Posteriormente, os textos (produzidos a partir dos literários) e produzidos pelos alunos 

do  Colégio, foram apresentados nos corredores da escola, pendurados em cordões que 

perpassavam as paredes e pilastras. Convencionou-se chamar esse momento de Varal Poético 

ou Varal Literário, como pode ser observado nos registros fotográficos da referida atividade: 

 

  I Varal Poético no Instituto de Educação Matilde Margon Vaz – Catalão-GO 
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Por outro lado... 

Ao falar em iniciação a docência, ponto precípuo do Projeto PIBID,  estamos não só 

afiançando de que é necessário para a formação de pretensos docentes, mas a busca pela 

valorização de nossos futuros alunos é um dos seus objetivos crassos. Ademais,  ainda,  ficam 

questões pendentes a respeito de como se pode contribuir para a formação de alunos sem 

mesmo estar vinculados aos estágios obrigatórios dos cursos de licenciaturas. Para tanto, 

como uma válvula de escape bastante auspiciosa, o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência - PIBID tem a função de aproximar os alunos da graduação a uma escola 

interessada em desenvolver atividades em diferentes ângulos nessas áreas. 

Atualmente, o ensino de literatura vem sendo feito desarticulado da leitura em si. 

Temos um ensino que, antes de tudo, conta a história da literatura e das mudanças sociais no 

Brasil, mas que não é, necessariamente, literatura. Assim, faz-se necessário que as Instituições 

de Ensino Superior oportunizem a formação de cidadãos críticos e conscientes pois segundo 

Antônio Candido, a literatura deve ser orientada pela práxis utilitária. No entanto, o que se 

percebe são inúmeras fragilidades em relação à educação literária no ensino superior, tanto 

em termos quantitativos quanto qualitativos.  

Os documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio - PCNEM (1999b) propõem a transversalidade dos conteúdos literários em sala de aula 

em oposição à criação de disciplinas específicas sobre a temática.   

A efetivação de tais propostas implica em desafios como o de orientar a formação dos 

professores para a compreensão dos temas ambientais e a incorporação de novos métodos aos 

programas de formação já existentes, além da implementação da transversalidade e do 

enfoque interdisciplinar no cotidiano escolar.  

No entanto, muitos professores de literatura não tiveram uma formação inicial 

adequada para trabalhar com Literatura em sala de aula (principalmente do Ensino 

Fundamental), vez que tanto o estágio quanto a sugestão de fluxo dos Cursos de Letras, 

priorizam a reflexão do discente sob a proteção dos princípios norteadores de cada disciplina 

do curso e instrumentalizando o ensino de literatura para o Ensino Médio (atentando-se para 

o antigo vestibular ou para o ENEM). 

Dessa forma,  quando se menciona o ensina a leitura, volta-se ao tradicional 
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problema: o conceito ou ideia do que entendemos por ensinar a ler e que relação tem isso com 

literatura. Vemos nas escolas que os alunos leem texto que, na maioria das vezes, não são 

literários, tendo por definição que os textos literários são aqueles que possuem função 

estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção e os não literários são os 

textos com função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar e ordenar e 

quando se tem textos literários as leituras acabam sendo obrigatórias e de textos determinados 

por terceiros, o que quase sempre causa o desinteresse dos alunos e não incentiva a leitura de 

outros textos por parte dos alunos.  

Colocando em foco a relação professor/texto e aluno/texto deve-se atentar para o fato 

do professor em sala de aula assumir, perante o texto, uma atitude de protetor, excluindo-se 

como leitor, pelo conhecimento antecipado das respostas às atividades. O único privilégio 

que o mestre tem em relação aos seus alunos, sobre o texto, é que ele é um leitor mais 

maduro.  

Portanto, o professor deve ser cuidadoso com a forma como aplica e utiliza os textos 

em sala de aula: deve transformar seus alunos em bons leitores, já que, como afirma Lajolo 

(1982, p.56), um bom leitor pode fazer um bom trabalho com um texto ruim, assim como um 

mau leitor pode prejudicar um bom texto. 

Ressalte-se que, quase todo conteúdo que chega ao aluno via livro didático, parece 

inquestionável, especialmente quando é cobrado dele o que está expressamente registrado no 

livro do professor e não aquilo que é expressão  natural do aluno. Se o professor colabora 

com tais verdades absolutas está contribuindo para alienação do aluno.  

De forma geral, o professor se encontra engessado pelas normas seculares e por um 

sistema  autoritário que lhe impõe o que deve ser trabalhado e da forma pela qual isso  deva 

acontecer. Se é cobrada a leitura, isso também já vem definido e os alunos acabam sendo 

―obrigados‖ a ler para que se cumpra o roteiro ao final de cada semestre.  

Estes profissionais deveriam ter um maior tempo para especializações, participações 

em projetos, congressos e eventos que os ajudem a aprimorar e se atualizar com formas novas 

de incentivar seus alunos a lerem, e mais do que isso, se tornarem leitores durante a vida 

escolar e depois dela também.  As Universidades Públicas ainda enfrentam muitos desafios. E 

é exatamente frente a essa dicotomia, reverberados nesses desafios e na ausência do ato de ler 

que os recém-formados saem ―prontos‖ para o exercício da docência nas escolas públicas.  
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A título de conclusão... 

 A prática de letramento literário, sendo feita de forma lúdica e prazerosa, além de 

ampliar seu  conhecimento  parrticipando das aulas extras e diversificadas, fazendo com que 

se desenvolvam com  facilidade e interesse  múltiplos de aprender sobre assuntos  transversais 

dos temas que são apreendidos em sala de aula..  

 A experiência vivenciada é bastante positiva, pois o subprojeto também desenvolve, 

capacita  e oferta aos bolsistas universitários a oportunidade de ter contato diário com a sala 

de aula antes das aulas obrigatórias da disciplina Estágio (comum aos Planos Pedagógicos dos 

Cursos de Licenciaturas) ofertando  a real noção do que é ser professor, além de experimentar 

novos conceitos acerca da práxis literatura-escrita-sala de aula. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), por sua vez, 

tem uma grande contribuição na criação de leitores, vez em que permite ampla  abertura para 

atividades  dentro e fora da sala, observando os contextos possíveis  em que são inseridos os 

textos literários, de certa forma se sentem entusiasmadas com o ―novo‖. A vontade deles de 

fazerem coisas diferentes torna o projeto mais dinâmico e na maioria dos casos os alunos 

começam a olhar com outros olhos para a literatura e a criarem um laço diferenciado com a 

mesma.  

Mas os benefícios de projetos como esse se estendem aos pibidianos que quando se 

graduarem  estarão preparados como professores e formadores de leitores em Projeto 

específico de leitura e produção de (re)escrita de textos literários em suas diversas 

modalidades pois, tais formatos,  conferem uma aprendizado prático  e são os mesmos alunos 

das escolas que poderão se tornar  alunos nos cursos das licenciaturas e, mais tarde,  

professores das escolas. 
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A ENUNCIAÇÃO DO SUJEITO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA NO 

PROCESSO DE PRODUÇÃO TEXTUAL EM SALA DE AULA 

 

Wânia Gomes Mariano VIEIRA 
(UEG) 

 

Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa que analisa as manifestações discursivas 

dos professores de língua materna. Essa pesquisa foi realizada em 2013, com o objetivo de 

identificar os enunciados produzidos pelos sujeitos professores de ensino de língua materna 

no âmbito da produção textual. O nosso objetivo é compreender as estratégias que os sujeitos 

professores de língua materna utilizam para trabalhar a produção textual, e ainda verificar 

como se dá o processo de correção dos textos produzidos pelos alunos. Trata-se de uma 

pesquisa com foco na teoria na enunciação. Para Bakhtin o texto tem um cunho social e o 

autor compreende a linguagem de forma responsiva e ativa entre interlocutores. Dessa forma, 

a obtenção das análises foi realizada através de questionários com professores da escola 

pública nas cidades de Itumbiara e Morrinhos. A partir da análise dos questionários observou-

se que os sujeitos professores de língua materna, procuram realizar um trabalho 

compreendendo os gêneros textuais como atividades indispensáveis para a internalização das 

regras gramaticais. Os sujeitos professores escolhem alguns textos como exemplos para serem 

corrigidos, comentando os problemas mais recorrentes nos textos de toda a turma. Desse 

modo, a refacção inexiste como processo de ocultação da voz do sujeito aluno, que corrige os 

erros gramaticais com a ajuda do professor e não desenvolve uma troca de enunciados novos 

entre interlocutores. Posto isso, emergi o apagamento do sujeito aluno, compreendido como 

sujeito passivo dentro da sala de aula, e isso impossibilita o sujeito aluno de fazer uso da 

linguagem, cria-se a ilusão que existe uma troca de enunciados, quando as análises indicam 

que a melhor maneira é generalizar a correção e seguir com o conteúdo imposto pela matriz 

curricular. 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito professor; Enunciação; Produção textual. 

 

Introdução 

O presente texto emerge das elucubrações relacionadas ao trabalho de conclusão de 

curso (TCC) de uma Licenciatura em Letras. Por meio dos estudos em Análise do Discurso, 

construímos análises dos sujeitos professores de Língua Portuguesa nas salas de aula do 

ensino fundamental e médio. Ainda, traçamos como objetivo analisar os atravessamentos 

discursivos que sofrem esses sujeitos e que culminam em processos de produção de efeitos de 

sentidos, durante a sua prática docente em sala de aula. 

Considerando os diferentes caminhos para se interpretar os sentidos, pensamos que a 

ênfase metodológica dessa pesquisa se daria pela possibilidade de analisar os processos de 

efeitos de sentidos que emergem dos enunciados produzidos pelos sujeitos professores, em 
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relação a sua prática e a seus alunos. Além disso, buscamos definir quais os posicionamentos 

pedagógicos estão relacionados aos dizeres dos professores, bem como descrever o 

funcionamento das formações discursivas ou dos processos ideológicos que emergem dos 

dizeres dos professores. 

A partir dessas análises, tentamos demonstrar os posicionamentos do sujeito professor 

em relação aos documentos oficiais no que tange as práticas pedagógicas cristalizadas. Com 

isso, procuramos listar as práticas e métodos pedagógicos intrínsecos à pedagogia tradicional 

que significam na aula de língua materna, tais como, o ensino pautado em gramática, e 

correção da produção textual, vistos como inadequações gráficas como discursos recorrentes. 

Por meio dos processos das análises dos questionários, os sujeitos professores 

constroem enunciados relacionados a sua prática ou não, que são atravessados por 

pensamentos pedagógicos ou vícios educacionais que discursivizam o desejo da teoria e a 

contingência da prática. 

Por meio disso, utilizamos a rede conceitual discursiva cunhada por Pêcheux e 

Bakhtin, a partir dos conceitos elencados abaixo. 

 Para Pêcheux (1997) a noção de sujeito, interpelado pelas ideologias, que constitui 

uma pluralidade de vozes e se inscreve em diferentes formações discursivas. Diferente da 

noção de indivíduo, o sujeito é representado por infinitos espaços discursivos, em que se elege 

o que pode e dever dito, de acordo com a conjuntura sócio-histórica ideológica. 

Inconscientemente, o sujeito é afetado por esquecimentos, retomando palavras já existentes 

como sendo originadas em seu pensamento e tendo a ilusão de que o seu dizer tem um único 

sentido.  

Outro conceito trabalhado é o de sentido segundo Pêcheux (1997, p. 160) ―as palavras, 

expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles 

que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência as essas 

posições‖. Inseridos em uma dada conjuntura sócio-histórica-ideológica, os sujeitos 

determinam a produção de enunciação, ou seja, que pode e deve ser dito, uma vez que a 

posição que ocupam faz com que as suas palavras adquiram uma pluralidade de sentidos. Se 

as palavras comportam múltiplas interpretações, não existe um sentido nuclear, desse modo os 

efeitos de sentidos vão depender das condições de produção, empregadas pelos sujeitos 

discursivos. Logo, os sentidos resultam das relações em que os discursos apontam para outros 
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que os sustentam e serão produzidos a partir dos processos discursivos interpretáveis com 

inúmeras possibilidades de leituras. 

 A noção de memória discursiva também faz parte do arcabouço teórico utilizado e 

deve ser tomada como os atravessamentos de um saber social que interpela o sujeito, através 

dos acontecimentos históricos em uma dada formação discursiva que irrompem enunciações 

que (re)significam com o propósito de reconstituir os sentidos. Um saber discursivo que 

emana de filiações de sentidos, os quais o sujeito não tem controle, não se aprende, não se 

ensina, no entanto existe e produz efeitos de sentido. 

Para Bakhtin (2014), a enunciação como parte integrante da língua é entendida não 

como um sistema abstrato de formas lingüísticas à parte da atividade do falante, mas como 

um processo de evolução ininterrupto, constituído pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação, que é a sua verdadeira substância. 

Teremos ainda como suporte de análise os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

de modo a trazer uma argumentação de um documento oficial perante alguns temas 

analisados, como no caso da fragmentação das aulas, da facilitação do trabalho e do 

planejamento, da gramática inserida nos textos e da produção de texto. 

Nesse sentido, o presente trabalho será composto por pressupostos teóricos e, 

posteriormente, de análises que serão desenvolvidas a partir das sequências discursivas 

recortadas e organizadas por meio de tabelas, tomando como base os sujeitos que as 

proferiram. 

Na qualidade de graduada em língua materna, estabelecer o discurso do dito e não dito 

do sujeito professor faz emergir sentidos referentes à percepção dessa prática, como caminho 

a ser percorrido, haja vista que os discursos arraigados das práticas pedagógicas ainda se 

fazem presentes na formação dos futuros professores. 

Contudo, compreender a AD é posicionar-se com um olhar interpretativo, que visa 

analisar as evidências de sentido que se fazem presentes no discurso proferido pelos sujeitos. 

 

Metodologia 

A fim de melhor atender aos objetivos propostos, realizamos um estudo descritivo e 

explanatório, com análise dos dados através de uma abordagem qualitativa, uma vez que esta 

possibilita maior aproximação com o cotidiano e as experiências vividas pelos professores. 
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A delimitação do corpus foi edificada através dos dados que foram coletados por meio 

de questionários, submetidos à análise de conteúdos, entregues a seis professores de Língua 

Portuguesa com prática docente em escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, cujos 

nomes das escolas não serão divulgados, para preservar os professores que contribuíram para 

o levantamento dos dados. Os seis professores que participaram da pesquisa, três lecionavam 

na cidade de Piracanjuba, e três na cidade de Itumbiara, eles receberam esclarecimentos 

prévios sobre o objetivo do estudo e, uma vez aceitando participar, foram entregues os 

questionários com prazo de quinze dias para possível devolução dos mesmos. 

Formulamos um questionário com duas perguntas discursivas, que permitiam ao 

professor responder livremente, emitindo opiniões. Uma primeira questão referente à 

fragmentação das aulas, para dar conta dos diferentes conteúdos relacionados à língua 

materna (gramática, literatura, produção textual), e outra em relação à produção de texto e o 

processo de refacção. O questionário possibilitou-nos meios diretos e satisfatórios para 

analisar os sujeitos, na descrição de sua rotina diária de sala de aula, relacionadas aos 

conteúdos ministrados e algumas atitudes comportamentais que foram significativas, 

mediante as respostas disponibilizadas. 

 

Resultados e Discussão 

Pela análise dos questionários dos sujeitos professores de Língua Portuguesa nas salas 

de aulas do ensino fundamental e médio, traçamos como objetivo analisar os atravessamentos 

discursivos que sofrem esses sujeitos, e que culminam em processos de produção de efeitos 

de sentidos, durante a sua prática docente em sala de aula. 

Almejamos vislumbrar na materialidade linguística das respostas do questionário, os 

processos discursivos que produzem efeitos de sentidos e que revelam a constituição dos 

sujeitos e suas posições. Assim, para a análise discursiva do objeto em estudo, optamos por 

organizar as sequências discursivas a partir de determinadas regularidades enunciativas que 

emergiram do corpus. 

A primeira questão abordada está relacionada à fragmentação das aulas destinadas à 

disciplina de língua portuguesa, uma vez que, em algumas escolas, a mesma é divida em 

gramática, literatura e redação. As mudanças que ocorreram em todo o processo sócio-

histórico ideológico na educação contribuíram para transformar a prática de ensino de cada 
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professor, assim cada docente se propunha a fazer o seu método de ensinar, no qual 

organizava suas aulas para dar conta de cada conhecimento: gramática, literatura e redação, 

haja vista que quando se ministrava as disciplinas agregadas, tem-se a ilusão de que havia 

uma maior compreensão dos conteúdos. É compreensível que os professores não consigam 

abarcar todos os pontos específicos de cada uma dessas competências de forma abrangente e, 

dificilmente, conseguem integrar o estudo da língua e o estudo da literatura, seguindo a 

tendência de utilizar os textos literários como exemplos gramaticais soltos e pré-fabricados 

para os exercícios de gramática. Assim, antes o professor de língua materna, numa concepção 

histórica, concebia o ensino da gramática como condição necessária para alcançar as demais 

competências, literatura e produção de texto. Hoje, em vários contextos escolares, a 

fragmentação é uma possibilidade de se especializar e redimensionar o conhecimento, 

retomando os pontos específicos da noção de cada competência, literatura, redação e 

gramática, como concepção ampla de ensino/aprendizagem. 

Nesse sentido, apresentaremos as sequência discursivas (Sd) que dialogam com a 

questão abordada acima, relacionando-as aos sujeitos-professores (SP) e analisando-as 

conforme os efeitos de sentido. 

 

Fragmentação das aulas 

SP1/Sd1: A disciplina de Língua Portuguesa é separada/dividida por frentes 

gramática, literatura e redação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SP2/Sd1: A Língua Portuguesa é dividida em três frentes gramática, literatura e 

redação. 

SP3/Sd1: Mas na verdade não separamos um determinado momento dia da semana 

para produção textual ou gramática. Tentamos intercalar tudo. 

SP4/Sd1: É dividido os conteúdos por aula. 

 

Acreditamos haver uma regularidade enunciativa quanto às respostas acima em que 

todos os SP acreditam na fragmentação das aulas, sendo que SP1 e SP2 já convivem com a 

fragmentação, ao passo que SP3, SP4 tentam agrupar a fragmentação a sua prática de sala de 

aula. Assim, podemos compreender que na realidade vivida entre os sujeitos em análises o 

conteúdo de língua Portuguesa é fragmentado em três disciplinas a parte, das quais fazem 

parte da realidade desses professores. 
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Acerca disso, os PCNS esclarecem, ―A disciplina na LDB nº 5.629/71 vinha 

dicotomizada em Língua e Literatura (com ênfase na literatura brasileira). A divisão 

repercutiu na organização curricular: a separação entre gramática, estudos literários e 

redação.‖ Assim, a fragmentação é vista como uma organização curricular adotada nas 

escolas. O processo da fragmentação como alternativa de ensino, analisadas a partir dos 

sujeitos professores pesquisados, constituem-se por discursos outros já determinados, 

impostos pelos PCNs. Assim, os professores, interpelados pelas práticas pedagógicas, 

reproduzem o ensino da gramática como centro da aprendizagem. Ao optarem pela 

fragmentação, retira-se a relação que as três competências possuem entre si, criando aulas 

especificas sob a responsabilidade de diferentes professores que, na maioria dos casos, não 

trabalham em consonância ao desenvolverem os planejamentos.  

No prosseguimento das análises, constatamos o processo de idealização do SP, ao se 

estabelecer a fragmentação das aulas como processo de facilitação do trabalho, deixando claro 

que se funcionasse na prática, deixaria de ministrar mais gramática. Essa inconsistência 

parece pouco significativa, mas tem repercussões múltiplas nas concepções sobre gramática e 

nas práticas de seu ensino, como se a fragmentação fosse à solução para corrigir os problemas 

de aprendizagem da gramática, da literatura e da produção de texto como disciplina. Logo, 

para os SP, fragmentar é um caminho possível a ser percorrido, tem-se a ilusão de que redigir 

um texto ou ler literatura é coisa que se pode fazer sem gramática. Interpelado pelo discurso 

pedagógico e constituído por ideologias cristalizadas, o professor não consegue transpor o real 

e perceber que a gramática sozinha é incapaz de preencher as necessidades interacionais de 

quem fala, escuta, lê ou escreve textos. 

Assim, organiza-se o segundo grupo de sequências discursivas: 

 

Facilitação do trabalho e do planejamento 

SP1/Sd2: Assim, acho que a organização e planejamento das aulas torna-se mais 

proveitoso e facilita  meu trabalho. 

SP2/Sd2: Essa separação dos conteúdos facilita e muito o ensino. 

SP3/Sd2: O que ajuda e muito na disponibilização do tempo para os outros conteúdos.  

SP6/Sd2: Para conseguir ministrar os diferentes conteúdos, temos que ter 

planejamentos bem elaborados. 
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Planejar é uma realidade que conduziu a trajetória histórica da humanidade. No 

contexto escolar está explícito a sua importância, que possibilita uma organização 

metodológica do conteúdo a ser desenvolvido pelos professores em sala de aula, e esse 

planejamento visa o crescimento do homem dentro da sociedade.  Assim, percebemos um 

embate entre o imaginário e o real no discurso, em que o imaginário está no nível das 

representações, e o real na incompletude, SP1 e SP2, idealizam a fragmentação como 

alternativa para simplificar seu trabalho, sendo atravessadas ideologicamente pelas práticas de 

ensino que são impostas obrigatoriamente pelas instituições onde ela trabalha. 

Os SP1, SP2 e SP6 convergem a um mesmo raciocínio, que a divisão das disciplinas 

podem facilitar o trabalho de ensinar, e ao mesmo tempo não há uma resposta evidente de 

como essa facilitação tem contribuído adequadamente a sua prática de ensino. Utilizaremos 

aqui o não dito como efeito de sentidos, aos seguintes questionamentos.  O que significaria 

facilitar o trabalho? Dar menos gramática? Ter menos coisas para corrigir? Ou esse ―facilitar‖ 

demonstra certa deficiência na formação do professor, no que tange às três competências 

necessárias para um docente completo dessa área.   

O sujeito é constituído de uma memória discursiva que, segundo Orlandi (2008) ―se 

estrutura pelo esquecimento: esquecemos como os sentidos se formam de tal modo que eles 

aparecem como surgindo em nós‖. Isso estabelece a concepção de um sujeito que acredita que 

seus dizeres partem de si, iludindo-se e ―esquecendo‖ que os processos discursivos são 

atravessados por dizeres de vários outros sujeitos a todo o momento.  

Selecionamos os recortes abaixo para inferir uma análise discursiva a respeito de como 

ocorre à produção textual, a partir dos dizeres do SP. 

 

  

Nos sujeitos professores analisados percebemos que, quanto à produção, eles não estão 

de fato conseguindo mesclar a exigências pedagógicas. No repertório dos enunciados 

expostos acima, observamos que houve uma similaridade nas respostas em que SP afirma que 

Produção de texto 

SP1/Sd4: Geralmente, a primeira produção é feita em casa. 

SP2/Sd4: As produções realizadas em sala de aula. 

SP5/Sd4: A produção textual é trabalhada em sala e também em casa. 

SP6/Sd4: Tento trabalhar em sala e casa, porém com melhores resultados em sala. 
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produzir em casa é uma opção que melhor contempla a prática de produção textual, devido ao 

fato do aluno não atingir ―o objetivo proposto‖ em sala de aula.  Dessa forma, tais dizeres 

evidenciam que a produção textual feita em casa produz resultados revestidos de uma pretensa 

compreensão por parte dos alunos. Podemos inferir alguns questionamentos em relação a 

seguinte análise. O aluno ao estudar em casa como sendo uma opção, tornar-se autossufiente, 

o espaço casa tem todas as condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades?  É 

melhor por que o aluno vai escrever melhor? Leva em consideração que a escola não 

proporciona um local adequado à prática de produção textual? É melhor por que dá menos 

trabalho para o professor? 

Após a produção de textos, é importante no processo de ensino-aprendizagem a 

proposta de solicitar aos alunos a reescrita de textos de determinados gêneros discursivos. 

Assim trataremos, nos recortes abaixo, a questão da refacção textual: 

 

Refacção Textual 

SP1/ Sd1: Retornando à sala peço que leiam seus textos, discutimos sobre eles, falo o 

que poderia ter ficado melhor, enfim, oriento o aluno a perceber o que não conseguiu 

atingir/compreender. Quando há tempo digito alguns textos e a correção para que os 

alunos sintam-se motivados a reescrever os textos. 

SP5/Sd5: As correções são feitas em sala, através da reescrita coletiva e individual. 

 

Os processos de refacção textual integram a prática de situações de escrita 

desenvolvidas na disciplina de Língua Portuguesa pelos sujeitos alunos. Desse modo, 

a refacção textual significa a reconstrução, a revisão e a reestruturação dos textos, passando 

por sucessivas versões, até que se chegue a uma versão final, mediada pelo professor que 

reorienta os rumos da aprendizagem. Desse modo, SP1 orienta seu aluno na complementação 

de ideias e na percepção das modificações necessárias, para que o texto se torne coerente e 

coeso. Logo, se o texto já está reelaborado por parte do professor, qual a motivação 

empreendida pelo aluno de tentar reescrevê-lo? Quiçá o SP5 seja, dentro desse recorte, o 

professor que consegue fazer refacção coletiva e individual em sala, entretanto não expõe 

detalhes de como essa prática é de fato executada. Porém, a partir das outras análises, 

emergiram sentidos de que o processo de refacção, tanto coletivo como individual, não 

consegue interperlar a todos os sujeitos alunos no processo de ensino aprendizagem, no que 
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tange à reflexão e uso da língua, haja vista, que cada aluno tem seu estilo próprio de inferir 

sentidos múltiplos. 

Eventualmente, o sujeito professor é atravessado por discursos pedagógicos que o 

atravessam, emergindo práticas de correção com maior ênfase na questão gramatical, que 

deixam de lado, na maioria das vezes, o sentido de reflexão sobre a língua. Desse modo, 

corrigem o inadequado e não criam oportunidades em sala para a construção de sentidos não 

compreendidos por todos os alunos. 

 

 Considerações Finais 

Para analisar o funcionamento discursivo das FDs encontradas no corpus, afirmamos 

que haverá outras interpretações nunca alcançadas, devido ao processo de incompletude, bem 

como a multiplicidade de sentidos existentes nos processos discursivos. O discurso não se 

fecha, é um processo em curso e, por isso, passível de incompletude, ―a incompletude é 

característica de todo processo de significação‖ (ORLANDI, p.19, 2008). Logo, nem sujeitos 

nem sentidos estão completos, são constantemente constituídos por novos processos 

discursivos que se entrecruzam, tornando os sujeitos e os sentidos incompletos, sempre novos, 

nunca acabados. 

A partir das análises empreendidas por meio do questionário, pudemos observar os 

processos discursivos produzindo efeitos de sentidos que emergem da constituição dos 

sujeitos e suas posições, uma vez que foram analisados os ditos e também dos não-ditos dos 

professores. Desse modo, constatamos que os enunciados discursivos coletados organizaram a 

constituição do sujeito-professor nas suas práticas de ensino. 

Os processos discursivos em análise estão revestidos de um caráter ilusório, de que 

seus dizeres são compreendidos pelos alunos e que suas práticas não ultrapassam a tendência 

tradicional. Essas práticas são atravessadas também por novas concepções pedagógicas 

imposta pelos PCNs, tomados como verdade a ser seguida. Logo, percebemos que os 

professores demonstram-se respaldados na identificação com a discursividade de outros 

sujeitos relacionadas às práticas pedagógicas tomadas como exitosas. Interpelados pelo 

esquecimento discursivo, os enunciados dos SPs fazem emergir o real do sentido. Assim, 

buscamos compreender os enunciados no que tange às dificuldades da prática de ensino 

aprendizagem. Além disso, esses dizeres demonstraram o desconhecimento ou as dificuldades 
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de interpretação dos documentos oficiais, que se constituem enquanto atravessamentos 

discursos produtores de efeitos de sentido. 

A partir dos sujeitos professores em análise, foi possível perceber que suas práticas 

docentes são, a todo o momento, atravessadas por diversos discursos. O funcionamento da 

prática da divisão das aulas em conteúdos específicos evidenciou que o sujeito professor 

idealiza a fragmentação das aulas como facilitadora do processo de ensinar. O professor 

revela marcas de um discurso pautado na constante utilização da gramática, como suporte 

para aprendizagem efetiva da língua. Fragmentar para SP é revestir-se de mea culpa, quanto à 

deficiência do ensino aprendizagem das três disciplinas, gramática, produção textual e 

literatura. 

No que se refere à produção de texto, o SP oculta o real sentido da prática e transfere 

toda a culpa para o aluno, justificando que o mesmo não se interessa e que, além disso, é o 

tempo o principal inimigo para alcançar os objetivos propostos. Assim, tem-se a ilusão de que 

produzir textos em casa gera mais resultados de aprendizagem. Desse modo, o discurso de 

refacção, reveste-se de um caráter ilusório o qual não produz os sentidos de reconstrução do 

texto, mas de reescrever palavras escritas incorretamente. Portanto o trabalho do professor em 

sala de aula é atravessado por vários discursos, que são tomados como verdades responsáveis 

por validar a sua prática.  Dessa constatação, entre outros aspectos observados, é que nós, 

como produtores da ciência, inseridos na produção de conhecimento na universidade, 

devemos contribuir para o processo de ensino-aprendizagem nas escolas, ao analisarmos 

criticamente esses discursos cristalizados que interpelarão a prática docente. O sujeito 

professor reproduz um discurso marcadamente ideológico que, por afirmar sua autoridade 

impondo ao aluno cópias descontextualizadas, retira do aluno a reflexão sobre o uso efetivo 

da escrita. Desta evidência, ressalta-se que o sujeito aluno, diariamente inserido no ritual de 

sala de aula, é atravessado por discursos e práticas pedagógicas que não potencializam uma 

melhor formação educacional ou um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico. 

Assim, a AD contribuiu para admitirmos que os sentidos, no acontecimento de sala de 

aula, significam além das palavras. Isso posto, o fato de nossas inquietações haverem surgido 

no espaço sala de aula (já que nos constituímos professores de língua materna) contribuíram 

para que percebêssemos, na demonstração das análises dos sujeitos professores discursos 

cristalizados, como pretensas verdades absolutas produzem sentidos que permeiam indícios de 
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equívoco quanto a ensinar a língua. Dessa forma, é necessário ao sujeito professor 

compreender a sua prática docente, para produzir discursos que interpelem seus alunos a 

produzirem reflexões sobre a língua materna. 

Porventura, não procuramos aqui construir um retrato fiel do professor de língua 

materna ou estabelecer críticas, contrapontos ou elogios em relação a essa prática, mas tão 

somente construímos uma breve análise de alguns sujeitos professores em funcionamento em 

sala de aula, para tentar reconhecer como os processos discursivos atravessam consciente ou 

inconscientemente as suas aulas de língua materna. 

No entanto, o trabalho aqui apresentado serve como postulados iniciais para tentar 

estabelecer um diálogo entre a linguística discursiva e prática docente, uma vez que, AD 

objetiva reconhecer o funcionamento dos efeitos de sentidos. Estudos como esse podem 

evidentemente contribuir futuramente para o estabelecimento de fundamentos pedagógicos ou 

educacionais mais claros para o processo de ensino aprendizagem de língua materna. 

Enfatizamos que a teoria bakhtiniana foi e continua sendo essencial para os estudos 

que envolvem a enunciação, pois expressa de forma clara, engajada e coerente a relação 

sujeito-linguagem-história sociedade, vendo na enunciação o verdadeiro fundamento dessa 

relação. Precisamos analisar esses enunciados para reconhecer as suas deficiências, para 

reconhecer como pensamos e como somos constituídos por esses dizeres, para reconhecer e 

nos ancorarmos quando questionados em relação a algum assunto pedagógico descritos na 

pesquisa. 
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