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A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DA MULHER NEGRA NO CONTO 

METAMORFOSE, DE CRISTIANE SOBRAL 

 

Rafena Lima Araújo/UESPI 

 
RESUMO: A crítica feminista desempenhou papel de fundamental importância para que a literatura de 

autoria feminina conquistasse lugar no mercado editorial brasileiro. Desse modo, os textos literários 

produzidos por mulheres constituem-se na contemporaneidade como corpus de análise para muitas 

pesquisas. Nessa perspectiva, o trabalho em questão tem por objetivo fazer uma leitura crítica do conto 

Metamorfose, de Cristiane Sobral. Observando-se como Sobral (2016) caracteriza a personagem Socorro, 

buscou-se compreender como a escrita conduz a mulher negra a um processo de construção de identidade 

que se dá, no enredo, por meio do empoderamento feminino e valorização da auto-imagem. 

Metodologicamente, o trabalho fundamentou-se nas leituras de (Ribeiro, 2017), (Davis, 2016), 

(Nascimento, 2006), (Gonzalez, 1982), entre outros teóricos. Desse modo, tendo em vista contribuir para 

mais debates sobre a escrita feminina negra e o seu modo de intervir na construção da personagem, este 

trabalho tenciona atingir resultados como o de subsidiar novas pesquisas que tenham como objetivo o 

desenvolvimento de estudos da literatura produzida por mulheres negras. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Metamorfose; Cristiane Sobral; Identidade; Mulher. 
 

 

Mulheres negras na literatura brasileira 

 

Para uma reflexão acerca da questão da identidade, interligada à nova representação de 

sujeitos femininos negros na Literatura, que se tornou possível por via da legitimação da escrita 

feminina, buscou-se introdutoriamente fazer um apanhado sobre os movimentos sociais que 

impulsionaram a participação da mulher negra na cena literária brasileira, bem como trazer à lume 

as suas contribuições para a afirmação do conceito de literatura afro-brasileira e o seu 

encorpamento.  

Nessa perspectiva, encontra-se no livro Lugar de Negro (1982), de Lélia Gonzalez e Carlos 

Hasenbalg, relatos sobre a relevância do Teatro Experimental do Negro, Movimento Negro 

Unificado, e a organização dos Cadernos Negros (por Cuti, Mário Jorge Lescano, Oswaldo de 

Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues) para o encorajamento de escritoras negras no intuito 

de reconfigurar a dinâmica de criação da literatura sobre a personagem negra, de modo a construir 

identidades representativas e verossímeis em uma escrita refinada e afinada aos discursos de 

resistência e empoderamento outrora abafados pelos ecos da escravidão e, atualmente, pela 

ausência de igualdade e participação democrática da população negra nos meios sociais. 

Na obra supracitada, Gonzalez e Hasenbalg (1982) explicam como o sistema de repressão 

política, instalado oficialmente no Brasil em 1964, contribuiu para a exclusão e um 
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empobrecimento ainda maior de um grande contingente da população negra que estava crescendo 

na década de cinquenta e sessenta. Na primeira parte do livro, intitulado “O movimento negro na 

última década”, Gonzalez (1982) afirma que um dos intuitos desse período foi de fomentar 

conjecturas a respeito de um suposto “milagre econômico” (1982, p. 14), que não favoreceu 

pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como de implantar a ideia de 

“pacificação civil” (1982, p. 15), que deve ser entendida como repressão de alguns grupos em 

específico. 

No entanto, mesmo que o cenário fosse desfavorável às manifestações artísticas e sobretudo 

políticas na efervescente segunda metade do século XX, as calorosas discussões sobre as questões 

raciais propostas pelos jovens que construíam o MNU1 e TEN2, pelos quais militaram Regina Lucia 

Santos, Luiza Bairros e Lélia Gonzalez, possibilitaram que grupos de ação pelos diversos direitos 

da população negra que estavam sendo cerceados abrissem as portas para que escritoras como 

Maga, Neuza Maria Pereira, Lia Vieira, Esmeralda Ribeiro, Míriam Alves, Conceição Evaristo e 

Cristiane Sobral assumissem posicionamento, não só nos espaços de debate sobre o contexto 

sociopolítico e ausência da representatividade negra na política e nas Universidades brasileiras, 

mas também na Literatura, com a publicação frequente dos seus poemas e contos tanto nos 

Cadernos Negros quanto em trabalhos lançados individualmente. 

Em sua dissertação de mestrado sobre a autoria e as representações da mulher negra nos 

Cadernos Negros, Figueiredo (2009) afirma que essas escritoras contribuíram na elaboração dos 

cadernos desde a apresentação das primeiras edições, caso de Maga e Neuza Maria Pereira, com 

contos publicados já no volume 2. Contudo, apesar de Figueiredo (2009, p. 10) garantir que até o 

ano da defesa da sua dissertação existiam apenas “vinte e duas autoras, sendo cento e onze textos 

de autoria masculina e sessenta e cinco de autoria feminina”, Marinete Silva diz: 

 

Os Cadernos são de grande importância porque eu não conhecia mulher negra que 

tivesse um trabalho (literário), exceto a Carolina de Jesus. Mas poetisa negra que 

falasse do nosso amor, da nossa vida, dos nossos filhos, das nossas coisas, não era 

comum. E hoje a gente vê Elizandra, Esmeralda Ribeiro, Conceição Evaristo, 

Mirian Alves e tantas outras. Então eu acho que tem um sabor diferente, a gente 

está aí, as mulheres negras estão falando de suas angústias, suas belezas, estão 

escrevendo e isso é importante. ( FIGUEIREDO apud COSTA, 2009, p. 37)    

                                                           
1 Movimento Negro Unificado, anteriormente conhecido como MNUCDR, Movimento Negro Unificado contra 

Discriminação e o Racismo. 

2 Teatro Experimental do Negro. 
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Dessa forma, considera-se que com o advento dos Cadernos Negros a participação da 

mulher negra na Literatura brasileira finalmente começou a consolidar-se em um processo, a partir 

desse momento, rápido e gradual, adotando uma escritura de características marcantes. 

Dizer suas revoltas, anseios e experiências apropriando-se de uma poeticidade que não 

segue a linha do parnasianismo canônico europeu é um dos traços que distinguem o eu lírico negro 

a partir do estabelecimento desse espaço considerado por Figueiredo (2018, p.12) um “quilombo 

literário no Brasil” para jovens mulheres negras como Cristiane Sobral, que através das suas 

poesias e narrativas faz além de um resgate cultural e identitário, intencionada reconstrução de 

identidade que parte da representação das suas personagens femininas negras, entre as quais 

Socorro, da contística O tapete Voador (2016), foi escolhida como foco de uma análise baseada 

nas questões de identidade discutidas por Hall (2006), Carneiro (2003) e Fanon (2008).  

 

Cristiane Sobral: teatro e literatura 

 

A trajetória artística de Cristiane Sobral inicia-se no Rio de Janeiro em 1989, com a 

participação no curso de teatro do SESC, onde compõe o espetáculo “Cenas do Cotidiano”. A partir 

desse prévio contato com as artes cênicas, a atriz de apenas dezesseis anos viaja para Brasília e 

ingressa no Ensino Superior da UNB, se transformando na primeira atriz negra a se formar no curso 

de Interpretação Teatral. 

 Posteriormente engaja-se em grupos de teatro brasilienses, protagonizando peças como 

“Uma Boneca no Lixo” (1998), “Petardo: Será que você aguenta? ” (2004) e Comédia do Absurdo 

(2005), além de ter várias outras atuações importantes para a sua formação artística, como no curta-

metragem “A dança da espera” (2000) dirigida por André Nascimento. 

Durante esse período de produções dramatúrgicas, Cristiane Sobral desenvolveu um 

discurso de cunho militante que se posiciona em relação a um tema central: o cotidiano 

experienciado pelo afro-brasiliense. Dessa maneira, a dramaturga desenvolve, primeiramente no 

âmbito do teatro, enredos que permeiam a vivência do negro no cenário de Brasília. 

No ano 2000, Cristiane Sobral inicia sua participação na publicação dos Cadernos Negros 

(volume 23), trilhando um novo percurso de produções que resultou no lançamento do seu primeiro 

livro de poesias Não vou mais lavar os pratos, em 2010. Os poemas que compõem essa obra de 

estreia são tecidos de forma a provocar uma reflexão sobre o empoderamento da mulher negra 



11 

 

como um movimento tardio e inverso, no intuito de transgredir a ordem do discurso que 

enclausurou durante séculos a fala do eu lírico feminino e negro, através de uma estratégia que 

adota uma poética que passeia entre versos livres.  

Em uma entrevista concedida à Vera Lúcia da Silva Sales Ferreira, estudante na PUC de 

Minas, para o Portal Literafro, Sobral comenta como costuma representar as temáticas que abordam 

questões sociais sobre o negro a partir do uso de uma linguagem carregada de sensibilidade e 

requinte estético: 

 
Acredito que a excelência na qualidade artística é ponto primordial do meu 

trabalho, porque de nada adiantaria deixar as questões sociais apenas no discurso, 

uma vez que a linguagem cênica exige a compreensão de códigos de linguagem 

específicos. O cuidado na elaboração estética é a forma de afinar o meu instrumento 

e o meio de tornar cada vez mais fina a sintonia entre o autor e o leitor. O meu 

maior veículo é a sensibilidade (SOBRAL, 2006, Portal LITERAFRO). 

 

Na entrevista com Vera Lúcia Ferreira, Sobral afirma que uma das suas preocupações em 

relação às suas produções é desafiar os estereótipos atribuídos a personagem negra no teatro e na 

Literatura. Nesse sentido, entende-se que Cristiane Sobral tem direcionado a escrita para uma 

abordagem que possibilita que o público levante questionamentos sobre a necessidade da inserção 

do intérprete negro no teatro brasileiro e da elaboração de personagens negras protagonizando as 

suas histórias, oportunizando a desconstrução da imagem animalesca e infantilizada conferida às 

mulheres e homens negros que foram representados nos romances, contos e poesias lato sensu3, 

durante um período de produções literárias que se estendeu até a primeira metade do século XX. 

 Para explicar esse objetivo de Cristiane Sobral e outras escritoras negras de recategorizar 

as suas personagens, a filósofa Sueli Carneiro (2003, p) afirma que “a luta das mulheres [...] não 

depende apenas da nossa capacidade de superar as desigualdades [...], mas exige, também, a 

superação de ideologias complementares desse sistema de opressão, como é o caso do racismo”. À 

vista disso, essas escritoras negras enxergam como extremamente necessária uma reconstituição 

identitária das personagens negras em seus textos, localizando-as em narrativas que colaborem para 

a valorização da cultura e autoimagem do negro,  devolvendo-os a dignidade e a humanidade na 

literatura. 

 

                                                           
3 Termo usado por Proença Filho no texto Conceito de literatura afro-brasileira, de Eduardo Assis Duarte para 

categorizar a literatura sobre o negro.   
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A identidade e o contexto literário  

 

As questões que permeiam o tema identidade na teoria social e na Literatura nunca foram 

tão discutidas quanto atualmente no contexto acadêmico. Stuart Hall (2006) argumenta que isso 

acontece porque estão surgindo novas identidades que desagregaram o sujeito pós-moderno, e 

desfazem a sensação de ancoragem que esse indivíduo tinha em um mundo social onde tudo é 

imutável. Essa ‘crise de identidade’, que instala-se no mundo moderno, posto que não possuímos 

identidades concretas e definidas, abala todas as referências estruturais da sociedade, o que reflete 

nas criações literárias contemporâneas e nos estudos do campo social. Stuart Hall (2006) explica 

esse fato dizendo que: 

 

Um tipo de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 

no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, nos 

tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas 

transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 

abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. 

(HALL, 2006, p. 9) 

 

Apesar de desorientar alguns indivíduos que tinham esse ideal de identidade unilateral, não 

consideramos inconveniente a descentração de identidade cultural na pós-modernidade sugerida 

por Hall (2006), pois o desafio relegado aos homens e mulheres modernas de conseguir lidar com 

múltiplas identidades em conflito trouxe para o campo da Literatura negra a possibilidade da 

abordagem de uma diversidade de temática que enriquece as produções afro-brasileiras, no sentido 

de interligarem discussões de gênero, racismo, condições de trabalho e autoestima, no intuito de 

uma diluição do que fora posto erroneamente em categorias universais. 

Com esse debate sobre a desarticulação do sujeito, ao qual não permite-se mais fazer parte 

de apenas um dentre vários agrupamentos sociais, torna-se inimaginável visualizá-lo esquivando-

se de posicionamentos que colidam violentamente com uma das identidades que o constituam, a 

esse indivíduo pós-moderno que assume diversas facetas. Dessa maneira, no articulado Mulheres, 

raça e classe (2016), Angela Davis discorre sobre a fusão de alguns movimentos históricos na 

tentativa de fortalecimento dos grupos desfavorecidos e prejudicados pelas leis americanas no 

século XIX e XX.  

Embora o objetivo de Davis (2016) tenha sido narrar detalhadamente as participações do 

negro nos movimentos sociais americanos desde a época da escravidão até a conquista de direitos 
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como o voto para homens negros nos Estados Unidos, a intelectual e ativista convida-nos a uma 

reflexão sobre o sucesso da desconcentração de identidades em casos específicos da história, 

quando mulheres brancas distanciam-se momentaneamente do foco dos seus conflitos para unirem-

se a mulheres negras em busca do direito ao voto e escolarização independente de cor e apesar das 

diversidades  nesse percurso de lutas.  

Ajudando nessa reflexão, Cândido (2006, p.14) propõe que “o externo (no caso, o social) 

importa [...] como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura tornando-

se, portanto, interno”. Desse modo, nos preocupamos em fugir de sociologismos críticos4 na 

realização da análise do conto Metamorfose, de Cristiane Sobral, para partirmos a uma averiguação 

de fatores internos que constituam as peculiares na composição do enredo e sobretudo na 

articulação da desassossegada Socorro, personagem foco da nossa investigação.  

 

Processo de construção de identidade da personagem Socorro no conto Metamorfose 

 

Esse primeiro livro de contos de Cristiane Sobral, O tapete voador  (2016), reúne dezoito 

histórias fictícias em relatos de experiência narrados sempre sob a perspectiva  das personagens 

negras ou sob o prisma de um narrador observador. As personagens pensadas por Sobral (2016) 

são majoritariamente femininas, localizadas em ambientes que ensejam estruturadas crises de 

identidade que envolvem-nas e desconstroem suas identidades individuais, transformando estas 

mulheres em indivíduos interrogativos, em constante reconstrução e estágio de transformação. Esta 

mudança instaura-se primeiramente do íntimo e reflete posteriormente em seus estados corpóreos 

e na formação embrionária de suas identidades. Sobre essa relação entre conflito e resultado 

interno-externo Hall (2006) complementa:  

 
A identidade é formada na interação entre o “eu” e a sociedade. O sujeito 

ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais e as 

identidades que esses mundos oferecem. A identidade, nessa concepção 

sociológica preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior” - entre o 

mundo pessoal e o mundo público. (HALL, 2006, p.11) 

 

Não obstante as personagens negras de O tapete voador (2016) contenham intrinsecamente 

esse “núcleo ou essência interior” (2006, p. 11) sugeridos por Stuart Hall, entendemos com a leitura 

                                                           
4Segundo Cândido (2006, p. 16) uma “Tendência devoradora de tudo explicar por meio dos fatores sociais”. 
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circundante dos contos e no passeio pelas narrativas que desvendam o que está no campo 

psicológico-imaginário das personagens negras, que elas estão em rebelião frequente contra um 

outro lado de si mesmas, contra um outro “eu” que confronta esta parte já estabelecida 

essencialmente, a partir do contato com o mundo e os seus aparelhos ideológicos sutilmente 

constituídos para submeter aqueles que participam da vida em sociedade. 

Fanon (2008) explica que esse caráter de mudança que afeta a sociedade moderna, no qual 

alteram-se as concepções de identificação e descentra-se a identidade, afeta as pessoas negras há 

décadas. No seu estudo de doutoramento intitulado Peles negras, máscaras brancas, o médico 

psiquiatra afirma: “de um dia para o outro, os pretos tiveram de se situar diante de dois sistemas de 

referência” (2008, p.104), um que é próprio, natural e baseia-se na cultura africana, e um que tem 

por base a cultura do colonizador e abole as instâncias referenciais do negro com a imposição de 

uma civilização que ele não conhece.  

Diante deste duplo ‘sistema de referências’, o indivíduo passa a questionar-se sobre a 

inferiorização dos aspectos que constituem a sua identidade, assim como Fanon (2008) explicita 

na sua pesquisa acerca das patologias desenvolvidas pela população negra da Martinica em 

decorrência do processo devastador de colonização. Nesse estudo, o teórico suscita algumas 

interpelações importantes para a fundamentação deste artigo, bem como para a análise do corpus 

evidenciado, o conto Metamorfose:  “De onde provém esta alteração da personalidade? De onde 

provém este novo modo de ser?” (FANON, 2008, p. 39). 

A partir da formulação dessas perguntas, entendemos que a crise de identificação do 

cidadão martinicano possui a mesma natureza daquela que afeta o sujeito feminino negro, tanto na 

vida real quanto na Literatura. Provém do contato com a linguagem, cultura e todo o sistema de 

referência do branco. Assim, entendemos que o processo de construção de identidade negra da 

personagem Socorro parte do contato da mulher negra com o mundo do branco, quando ainda era 

criança. Essa aproximação de outra cultura contribui, portanto, para um “deslocamento, uma 

clivagem” (FANON, 2008, p. 40) onde a personagem adota um sentimento de inferioridade e 

repulsa em relação a sua própria figura. Entende-se como branca, deseja com veemência ser aceita 

nessa condição: 

 

“Socorro tinha orgulho de não se considerar fútil; pelo contrário, afirmava ter 

objetivos bem definidos. Por exemplo, desde que começou a brincar com barbies 

brancas, desejou conquistar um marido clarinho como os galãs de novela ou como 

os príncipes dos contos de fada” (SOBRAL, 2016, p. 89) 
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O narrador observador descreve o ambiente no qual cresce a personagem: propício para que 

seja afetada pelo sistema de referência do branco, a partir das brincadeiras que lhes eram propostas 

no âmbito familiar. A então menina passa a alimentar o mito de que deve alcançar um dia uma 

espécie de merecimento em ingressar em outra realidade, “para ser digna de um companheiro 

ariano legítimo, sempre jurou ter sido uma menina bem mais clarinha, que foi escurecendo” 

(SOBRAL, 2016, p. 89). Com essa apresentação do que se passa com a personagem, Sobral (2016) 

supõe: o que um dia fora de Socorro (saber-se inteira, completa, digna) é usurpado, pois no contato 

com o externo, o mundo branco, o interno, a identidade e certeza de pertencimento, é desarticulado. 

Instaura-se uma dependência outrora inexistente. Socorro é afetada por um desejo incessante pelo 

embranquecimento, parecer-se com o branco em seu tom de pele, cultura e modo de existir: 

 

Atualmente não saia de casa sem o protetor solar fator 100 [...] Comia pouco para 

não engordar e ressaltar as nádegas protuberantes e evitava rodas de samba e 

cerimônias religiosas afro-brasileiras. Andar vestida toda de branco ou vermelho 

nem pensar. [...] Tinha tudo a ver com o seu sonho de deixar de ser uma mancha 

negra perante a sociedade e tornar-se elegante, transparente e invisível, é `claro´. 

(SOBRAL, 2016, p. 89-90) 

 

Com tudo, ainda podemos afirmar, sobre o curioso desejo da personagem em querer 

assemelhar-se ao branco: existe, ainda, a possibilidade de que, ao invés disso, Socorro apenas não 

queira ser, sob nenhum aspecto, ligada ao negro. Quando isso ocorre, o choque de reconhecer-se 

no outro, que é um espelho, pode ser tanto negativo quanto positivo. De qualquer forma, verifica-

se um renascimento do sujeito: “socorro acabara de ser bloqueada por um motorista de ônibus, um 

homem negro, desses muito apressados, cansado de  tentar ingressar em diversas empresas onde 

nunca sobreviveu ao teste de boa aparência” (SOBRAL, 2016, p. 91). No confronto com esta 

segunda personagem, um motorista de ônibus revoltado com o sistema, porém consciente da sua 

negritude, Socorro desconstrói-se e perde “aquela cabeça branca que costumava usar de vez em 

quando para tentar sobreviver em um mundo que insistia em propagar a crença de que não existe 

negro” (SOBRAL, 2016, p. 91).  

Dessa forma, Sobral (2016) contribui para o nascimento de uma nova personagem, 

absolutamente diferente da primeira, que não aceitava as curvas do seu corpo negro. A jovem 

mulher negra abandona as antigas máscaras:  
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Socorro tirou da bolsa uma tesoura pequena e começou a cortar o cabelo. Quanto 

mais cortava mais bonita ficava, mais serena, mais incrivelmente consciente. [...] 

Suas pernas foram incrivelmente descobertas pelas meias calças rasgadas e o rosto 

não apresentava mais vestígio da maquiagem, desfeita pela força das águas. 

Socorro ficou paralisada. Sentiu a dor indescritível do seu nascimento. Viveu o 

seu mistério profundo. (SOBRAL, 2016, p. 93) 
 

A atitude de Socorro ao ver um homem negro diante de si, existindo sem culpa e desafiando-

a a recomeçar é, portanto, positiva, tendo em vista que a mulher restitui sua identidade negra sem 

apropriar-se da estratégia de negação como mecanismo de defesa do ego, tal  como verificamos no 

trecho supracitado. Desse modo, compreendemos por qual motivo Stuart Hall (2006, p. 12) 

considera que “a identidade costura o sujeito à estrutura”. As concepções de identidade são 

relevantes para que entendamos a constituição dos indivíduos. Na literatura, Sobral procura 

representar esse ponto ao criar uma personagem que rompe com as barreiras que separam o sujeito 

feminino negro do direito à segurança e concretude proporcionadas pelo estabelecimento de uma 

identidade própria e livre de influências externas.   

 

 

Considerações finais 

 

O presente artigo é um recorte do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) Mulher em ato-

texto, que desenvolvemos na Universidade Estadual do Piauí (UESPI) desde o ano passado (2018). 

Neste período de andamento da pesquisa estudamos essencialmente os contos de Cristiane Sobral 

que compõem o livro O tapete voador (2016), do qual selecionamos Metamorfose, para 

demarcarmos na narrativa o lugar de enunciação do sujeito feminino negro com vista a colocar em 

discussão neste trabalho a questão da identidade, ou em outros termos, da crise de identidade que 

afeta o indivíduo moderno, a personagem feminina negra.  Diante do exposto, esperamos ter 

contribuído para uma reflexão sobre os acontecimentos que atingem em cheio a formação da 

identidade negra da personagem Socorro ou mesmo impedem-na de florescer no decorrer da 

narrativa de autoria da escritora brasiliense Cristiane Sobral.    
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A CONVERGÊNCIA DE NARRATIVAS E A MARGINALIZAÇÃO DO LEITOR SOB A 

LUZ DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO EM A HORA DA ESTRELA 
 

Joildo Sousa Costa de Oliveira/UEMA 

 
RESUMO: O presente trabalho traz um estudo acerca da obra A hora da estrela de Clarice Lispector sob a 

luz da estética da recepção. A problemática que motiva a natureza dessa pesquisa encontra-se na 

convergência de narrativas sobrepostas na obra e no conflito entrecruzado do narrador com a protagonista 

que, por sua vez, constitui traço característico do modelo societário do século XX. Para o desenvolvimento 

do trabalho partimos do propósito de analisar como os preceitos da estética da recepção são evidenciados 

na ressignificação e convergência da obra com o contexto de produção. A referida obra configura-se como 

uma significativa expressão da produção literária da contemporaneidade e para ampliar a grandeza e 

potencialidade expressiva, fez-se necessário elucidar o conceito da corrente teórica estética da recepção, 

bem como, realizar uma análise da relação da referida teoria e demonstrar a convergência do enredo com os 

tipos de leitor. Essa proposição foi amparada pelos estudos de EAGLETON (1978) e ZILBERMAN (1989) 

no que se refere à formulação da teoria literária.   

 

Palavras-chave: Leitor; Figura Feminina; Estética da Recepção. 
 

A literatura como objeto científico ou artístico? 
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A literatura é uma necessidade universal experimentada em todas as sociedades e em razão 

do homem ter uma condição natural para fabular, fantasiar é que o encontro dele em toda a sua 

individualidade com o texto literário promoveu a descoberta de diferentes aspectos da linguagem, 

onde o leitor a partir daí, entrou em contato com um universo subjetivo e encantador. A literatura 

é, por assim dizer, um convite a desvendar as concepções de mundo vivenciadas pelas mais 

diferentes sociedades ao passar do tempo. 

É em busca dessa necessidade que Clarice Lispector se configura, na segunda metade do 

século XX, como uma força criadora de expressões quase que inexpressíveis pelo verbo, mas 

reveladora de necessidades humanas vitais. Teorizar com enfoque científico sobre uma obra 

literária exige o reconhecimento de algumas questões importantes, a saber: quando desejamos uma 

teoria? Segundo (COMPAGNON, 2006. p. 16) “assim que formos atingidos pela ignorância e pelo 

tédio” [...] “a teoria me parece principalmente interessante e autêntica, mas pelo combate feroz e 

vivificante que empreende contra ideias preconcebidas dos estudos literários e pela resistência 

igualmente determinada que as ideias preconcebidas lhe opõem [...]. 

Outra questão de primazia é distinguir o que faz da linguagem literária um traço distintivo 

para a linguagem do não literário? Considerando que “a literatura é uma realidade complexa, 

heterogênea e mutável” (COMPAGNON, 2006. p. 44), e que é contraditório afirmar que a 

literariedade (traços distintivos) seja capaz de definir claramente o que é e o que não é literário, 

nota-se que a relação entre literatura e pesquisa é conflituosa, pois em (DURÃO, 2015. p.379): “É 

pela pesquisa que os estudos literários ganham campo factível para a investigação científica e por 

conta disso a pesquisa tende a deformar tanto obras literárias, quanto leitores”. 

Essa contradição remete a outra reflexão igualmente relevante na pesquisa literária que 

parte da noção que “dominar aquilo que já foi dito sobre uma obra ou autor, por maior que seja o 

número de livros envolvidos ou a complexidade dos textos, pode gerar à erudição, mas não é gerar 

um conhecimento novo” (DURÃO, 2015. p.385). Dessa forma, o mais importante na pesquisa em 

estudos literários é criar hipóteses bem fundamentadas e que tenham mais de inventividade e 

ousadia do que de dificuldade e ineditismo.  

Assim, a literatura só existe como meio de obtenção de conhecimento, onde todo saber 

factual acumulado não lhe vale, se não for colocado a serviço de novas hipóteses. Esse pensamento 

se coaduna com o que (DIAS e FERREIRA, 2016, p. 96), afirmam em “há de se pensar na tarefa 
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de se (re)desenhar o passado e escrever o futuro de maneiras uníssonas e fora dos planos cartesianos 

de ensino de literatura”.  

A recepção como estética  

Uma obra de arte é o reflexo da autenticidade dos pensadores e da sensibilidade emocional 

do artista em determinado momento. Sob a ótica da Estética da Recepção, a obra literária deixa de 

ser um fim em si mesma e as atenções se voltam para a perspectiva da relação entre autor e público 

leitor, em que essa teoria parte da premissa de que cada leitor é criador a partir de sua experiência 

de leitura.  

A Estética da Recepção é, dentre as correntes de pensamento da teoria literária, a que 

procura valorizar o leitor como principal fato literário, encarando-o como instrumento relevante no 

processo literário. 

A Teoria da Recepção partiu de outras teorias como: o Formalismo Russo, a Crítica 

Literária e a Hermenêutica Alemã, mas não como um prolongamento dessas teorias, e sim como 

superação do formalismo e do marxismo, visando ultrapassar a teoria presa à análise imamentista 

do texto, centrada exclusivamente nos arranjos de linguagem do texto, e no deslocamento do eixo 

de análise deste para a sua recepção pelo leitor, elemento até então negligenciado pela Teoria da 

Literatura. 

A compreensão de uma obra literária por parte do leitor, requer que ele possua uma 

considerável bagagem cultural e histórica para associar os acontecimentos da obra à realidade da 

época. O autor deixa propositalmente, vazios ou lacunas na obra para que o leitor atento perceba 

esses espaços em aberto para discussão e interpretação de acordo com o entendimento do leitor. 

Existem vários tipos de leitores, os que gostam de obras de passatempo, como por exemplo, 

os romances policiais, os de espionagem; os que gostam de aprender e, por isso, procuram 

romances históricos, de viagens, ficção científica; existem ainda os que pedem a uma obra motivos 

de excitação da sensibilidade, e daí gostarem, sobretudo, da poesia lírica. 

Os consumidores da literatura caracterizam o leitor como recriador da obra. E a recriação 

de uma obra literária é sempre feita em termos muito especiais. Cada um de nós nos compreende, 

sente e julga uma obra de acordo com suas possibilidades de compreensão, com seu tipo de 

sensibilidade e sua capacidade de crítica. A consideração deste fato é importante para o estudo da 

literatura, especificamente pela estética da recepção por três principais razões: a) permite afirmar 
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que a obra literária só é realidade quando se estabelece a relação escritor-leitor; b) a recriação do 

leitor pode ser certa ou errada em relação ao que estava no espírito do escritor; c) só a educação 

literária impede o leitor de recriar erradamente uma obra. 

A educação literária é o índice da cultura de um indivíduo. Wolfgang Iser destaca três tipos 

de leitor: o implícito, isto é, aquele que estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz 

deduções e comprova suposições – e tudo isso significa o uso de um conhecimento tácito do mundo 

em geral e das convenções literárias em particular.  

O texto em si, realmente não passa de uma série de dicas para o leitor, convites para que ele 

dê sentido a um trecho de linguagem. Para a teoria literária da recepção, qualquer obra, por mais 

sólida que pareça, compõe-se de indeterminações, elementos que, para surtirem efeito, dependem 

da interpretação do leitor. 

Cria-se assim a possibilidade de um leitor ideal que preencheria os vazios do texto com 

uma leitura interpretativa. Pois é o leitor que concretiza a obra literária. Determinar um leitor ideal 

seria igualar todos os componentes de uma sociedade a um mesmo gosto e cultura literária – 

posição impossível de existir. Também existe o leitor desavisado, aquele que está lendo a obra e 

não sabe nem mesmo do que se trata, entretanto continua lendo. 

A Estética da Recepção, segundo (SAMUEL, 2001) afirma que: “as histórias literárias eram 

escritas na perspectiva dos produtores de textos e passaram agora a serem vistas como de 

fundamental importância o papel do leitor na interação entre autor e público (...)”. Wolfgang Iser 

vê o significado como um resultado de uma interação entre texto e o leitor, como um efeito que 

deve ser experimentado, não como uma mensagem que deve ser compreendida. Destaca-se nesse 

raciocínio a importância para o processo cognitivo da leitura.  

Na Teoria da Recepção o processo de leitura, a experiência estética e o leitor são elementos 

preponderantes para a delimitação da abordagem crítica em determinada obra. Ainda que autor, 

texto e leitor sejam entidades autônomas, estas mantêm íntima relação, sendo de grande 

contribuição o trabalho desempenhado pelo leitor, posto que este preenche pontos de 

indeterminação no texto permitindo ampliar os horizontes de análise e enriquecer as ideias originais 

do autor, segundo (Regina Zilberman, 1989): 

 

(...) Roman Ingardem, em a obra de arte literária, faz questão de acentuar que o 

leitor, bem como o autor são instâncias exteriores que não interferem na natureza 

do texto; logo não devem ser objetos da descrição a que se propõe nesse livro. 



21 

 

Contudo, é importante observar que Roman Ingardem utiliza o conceito de 

concretização, referindo-se à atividade do leitor, responsável pelo preenchimento 

de pontos de indeterminação próprios ao estrato do objeto apresentado. (...)  

 

O princípio balizador da teoria da recepção em considerar o leitor um elemento participativo 

da análise não se revolta contra as demais teorias científicas até então, o anseio de Jauss é 

proporcionar a ampliação do horizonte de perspectivas, levando em conta as experiências pessoais, 

e de emancipação que consiste em levar em conta inferências que não são comuns, isto é, dar 

atualidade à obra sob uma nova ótica.   

Além da importância do leitor no desenvolvimento da obra literária, levam-se em conta 

também os aspectos históricos que marcaram a época, tanto da publicação – período em que o autor 

produziu -, quanto da época em que o leitor entrou em contato com a mesma, como afirmam 

(Trindade e Bellodi, 2002. p.195-195):  

 

(...) Como o mestre (Hans Robert Jauss), recupera a história como base do 

conhecimento do texto; e, igual ao outro (Hans Georg Gadamer), pesquisa seu 

caminho por uma via que permite trazer de volta o intérprete ou o leitor, sua defesa 

predileta na luta intelectual contra as correntes teóricas indesejadas.  

 

A narrativa marginalizada de Clarice Lispector 

Na prosa contemporânea a escritura de Clarice Lispector surge na década de 40, 

principalmente por meio de contos e romances que buscam desvendar a natureza humana, 

investigar o aspecto psicológico da natureza humana e indagar sobre as contradições acerca da 

(in)existência do ser. 

O narrador Rodrigo S. M. antes de iniciar propriamente as fracas aventuras de uma alagoana 

no Rio de Janeiro, se detém a um autoquestionamento radical sobre a literatura, o papel 

desempenhado pelo escritor, qual a contribuição que a obra irá proporcionar diante do público leitor 

e é exatamente sobre essa última indagação, que por sinal revela profundo senso crítico, que se 

pode relacionar com a teoria da recepção, pois questiona o leitor assim como questiona a si. Eis 

uma passagem da obra para constatação, (LISPECTOR, 1999. p. 11 e 12): 
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(...) Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos - sou eu que escrevo o que 

estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e 

inexplicável. A minha vida a mais verdadeira é irreconhecível, extremamente 

interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de 

todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que 

perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto 

alto agudo uma melodia sincopada e estridente - é a minha própria dor, eu que 

carrego o mundo e há falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes.  

 

Ainda que haja percepção crítica e noção estilística do narrador diante dos fatos narrados, 

o que se observa é uma imprecisão acerca do objeto tratado, ou seja, por mais preocupado com as 

reflexões e/ou indagações anteriores às ações da narrativa, Rodrigo S. M. não sabe ao certo do que 

vai e de como vai lidar. Comprova-se tal afirmação ao conversar com o leitor e querer saber o que 

irá escrever, como narrador, no instante em que é o alvo ou centro da leitura, postura essa 

inconcebível, pois não se torna claro o papel de cada um dos elementos na trama, narrador ou objeto 

a ser narrado ou lido, evidenciando assim as nuances da marginalização do leitor na medida em 

que nem mesmo o próprio narrador é capaz se se localizar frente ao papel que deve assumir, isso 

causa, por extensão, o alheamento e marginalização do leitor na obra. 

Outro ponto interessante é o próprio confronto entre os valores expostos por Rodrigo S. M. 

e a realidade vivida por Macabéa no Rio de Janeiro, que mesmo antes de apresentar a nordestina, 

aquele já contraria os valores de gente como “nordestinas que andam por aí aos montes”, ao se 

referir ao conceito de felicidade. O leitor, considerado implícito, perceberá o choque de ideias de 

ambos, já que Rodrigo S. M, responsável pelo andamento da história e de Macabéa, se mostra 

contrário ao natural, ao senso comum, pois em vez de servir de consciência para a moça migrante, 

expressa-se de modo angustiado, por vezes, incerto gerando assim maior carga de marginalização 

do leitor por não ter uma fundamentação ao longo da narrativa.   

O ponto questionável na obra centra-se no fato de Rodrigo S.M. colocar-se como narrador 

e, ao mesmo tempo, personagem da história, fato que constantemente revela incertezas diante 

daquilo que está sendo exposto, pois a narrativa é unilateral do ponto de vista que nem o narrador, 

muito menos o personagem Rodrigo S. M., tem consciência de onde chegará com tais indagações, 

daí radical questionamento no princípio da narrativa. Dessa forma baseia-se esta crítica ao afirmar 

que o leitor torna-se marginalizado por não encontrar certezas por parte de quem expõe os fatos, 

tornando a obra passiva de elucubrações circulares. (LISPECTOR, 1999. p. 12): 
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Escrevo nesse instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal 

narrativa tão exterior e explícita. De onde, no entanto, até sangue arfante de tão 

vivo de vida poderá quem sabe escorrer e logo se coagular em cubos de geleia 

trêmula. Será essa história um dia meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela 

– e é claro que a história é verdadeira embora inventada – que cada um a reconheça 

em si mesmo porque todos nós somos um e quem não tem pobreza de dinheiro 

tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro – 

existe a quem falte o delicado essencial. 

 

Rodrigo S. M. vai aos poucos se angustiando por não saber como lidar com a frágil 

existência da moça e em certos momentos da narrativa mostra-se querer livrar-se do fardo que é 

acompanhar Macabéa, contudo a tênue ligação de ambos impede o narrador de livrar-se 

imediatamente, pois há uma dependência vital mútua.  

A morte torna-se um preâmbulo para o desfecho da história, não para as indagações do 

narrador que vai, aos poucos, apresentando o contato, a revelação com a realidade. A tal revelação 

chamada de epifania, o despertar súbito com o mundo exterior provoca sensações até então 

desconhecidas e/ou surpreendentes até mesmo para o leitor, elemento valioso na construção de 

novos significados para a obra. A passagem que segue sinaliza para essa preparação ou transição. 

(LISPECTOR, 1999. p. 85): 

 
(...) Acho com alegria que ainda não chegou a hora de estrela de cinema de 

Macabéa morrer. Pelo menos ainda não consigo adivinhar se lhe acontece o 

homem louro e estrangeiro. Rezem por ela e que todos interrompam o que estão 

fazendo para soprar-lhe vida, pois Macabéa está por enquanto solta no acaso como 

a porta balançando ao vento no infinito. Eu poderia resolver pelo caminho mais 

fácil, matar a menina-infante, mas quero o pior: a vida. Os que me lerem, assim, 

levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago. 

Por enquanto Macabéa não passava de um vago sentimento nos paralelepípedos 

sujos. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não acabar a história. Mas não: 

irei até onde o ar termina, irei até onde a grande ventania se solta uivando, irei até 

onde o vácuo faz uma curva, irei aonde meu fôlego me levar. Meu fôlego me leva 

a Deus? Estou. 

 

Em cada trecho fica mais intensificado o risco que há no entrelaçamento do criador com a 

criatura na medida em que quanto mais existem perguntas, menos respostas são encontradas para 

os questionamentos do narrador. O que prende o Rodrigo S. M. à Macabéa é a necessidade de 

extravasar as angústias e incertezas que ele mesmo, como escritor, sente e através do romance 
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canaliza na nordestina as ausências existenciais que afetam até a própria existência de Rodrigo S. 

M. Eis que dessa forma, a morte de Macabéa, por mais que relute em evitá-la, chegará 

inexoravelmente. 

Em A hora da Estrela há três histórias que se conjugam. A primeira conta a vida de 

Macabéa, a segunda, a do narrador Rodrigo S. M. e a terceira é a história da narração. 

A marginalização do leitor se constrói pelo fato das angústias e sofrimentos que são vividos 

por Macabéa chegarem até figura de Rodrigo S. M. que, por sua vez, transporta para o centro das 

atenções da teoria da recepção que é o leitor. Por mais consciente ou não da realidade, o choque 

vivido por Macabéa é inevitável mesmo com um narrador de senso crítico acentuado. 

No ato de fazer um romance, o narrador movido pelo desejo de criar o seu objeto, uma 

alagoana magra, subnutrida, semianalfabeta, Macabéa, mergulha, pois, na realidade a mais 

profunda da sua personagem, e desbrava o seu lado feio, promíscuo, sujo, incompetente, 

desprezível por todos, que é, também, o lado original e primitivo, selvagem e animal, de sua vida 

pura, ou seja, do ser nada. 

Por mais insípida e insignificante que seja a vida de Macabéa, Rodrigo S. M. afirma que ao 

término do romance quando a moça retirante morre atropelada por um Merceds ao sair “grávida do 

futuro” do consultório de madama Carlota, o próprio narrador afirma também morrer, pois ambos 

se relacionam de tal maneira que Rodrigo S. M. funciona como a própria consciência que Macabéa 

nunca possuiu. (LISPECTOR, 1999. p. 86 e 87): 

 
“Ah que vontade de alegria. Estou agora me esforçando para rir em grande 

gargalhada. Mas não sei por que não rio. A morte é um encontro consigo. Deitada, 

morta, era tão grande como um cavalo morto. O melhor negócio é ainda o 

seguinte: não morrer, pois morrer é insuficiente, não morrer, pois morrer é 

insuficiente, não me completa, eu que tanto preciso. Macabéa me matou. Ela 

estava enfim livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa 

logo, eu sei por que acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte. (...) 

E agora – agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora 

me lembrei que a gente morre. Mas, - mas eu também?! 

 

Romance marcado pelo intimismo e introspecção da personagem em A Hora da Estrela, 

Clarice Lispector focaliza os dramas humanos em confronto com a realidade exterior através de 

um profundo mergulho no “eu”. O difícil papel desempenhado por Rodrigo S. M. é conduzir o 

processo angustiante de externar o íntimo do ser com todos os desdobramentos e castrações que o 

mundo impele. Ainda que o leitor fique marginalizado, assim como o narrador, é dessa forma que 
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a realidade é desnudada por Clarice Lispector em uma linguagem própria, simples e verdadeira que 

faz da escritora uma das vozes mais questionadoras da moderna ficção da literatura brasileira. 

 

THE CONVERGENCE OF NARRATIVES AND THE MARGINALIZATION OF THE 

READER UNDER THE LIGHT OF THE AESTHETICS OF RECEPTION IN THE 

HOUR OF THE STAR 

 
ABSTRACT: This work presents a study about Clarice Lispector's star hour in the light of the reception 

aesthetics. The problem that motivates the nature of this research lies in the convergence of overlapping 

narratives in the work and in the interlaced conflict between the narrator and the protagonist, which in turn 

constitutes a characteristic feature of the 20th century societal model. For the development of the work we 

start from the purpose of analyzing how the precepts of the aesthetics of the reception are evidenced in the 

resignification and convergence of the work with the context of production. This work is a significant 

expression of the literary production of contemporaneity and in order to amplify the greatness and expressive 

potentiality, it was necessary to elucidate the concept of the aesthetic theoretical current of reception, as 

well as to perform an analysis of the relation of said theory and demonstrate the convergence of the plot 

with the types of reader. This proposition was supported by the studies of EAGLETON (1978) and 

ZILBERMAN (1989) regarding the formulation of literary theory. 

 

Keywords: Reader; Female figure; Aesthetics of the Reception. 
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A FAMÍLIA DO ALUNO SURDO: RESISTÊNCIAS CULTURAIS E DIFICULDADES 

DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA LIBRAS 
 

Ariany Castro da Silva – UEMA/IESF 
 

RESUMO: Este artigo objetiva conhecer as interfaces da família na aprendizagem do aluno surdo no 

ambiente da Língua Brasileira de Sinais – Libras no espaço da escola de modo a identificar fatores 

resultantes atribuídos à família do aluno surdo que reflete ou não na construção do conhecimento e 

aprendizagem no âmbito da escola; verificando o nível de conhecimento da família a Libras no processo de 

comunicação ensino-aprendizagem. Para tanto, a fundamentação teórica pautou-se em teóricos como 

Quadros (1997), Honora (2014), Mantoan (2006), Minayo (1995), dentre outros. A metodologia utilizada 

na elaboração deste artigo pautou-se na pesquisa de campo realizada com os familiares dos alunos na escola 

Artur Furtado, na cidade de Teresina-PI.  Os resultados da pesquisa apontaram para a necessidade de 

igualdade no ambiente familiar, sem discriminação, que seja potencializado a comunicação, e prevaleça 

aprendizagem da Libras, além da capacidade integrativa e socialização. No ambiente da escola a 

predominância de um ambiente inclusivo, onde os professores ficam mais próximos dos alunos, além da 

presença do interprete em sala de aula, que facilita o desenvolvimento linguístico. Expectativas dos 

familiares sobre seus filhos surdos desejam a conclusão do ensino médio, e posteriormente a formação 

superior e/ou em curso técnico na busca de autonomia e futuro profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Família; Escola; Aluno surdo.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil nas últimas décadas tem-se evidenciando a importância e participação da família 

na aprendizagem do aluno surdo, sobretudo quando se trata de educação inclusiva do aluno com 

deficiência auditiva. Na história, esse processo é progressivo, que até meados do século XVI, 

segundo Dias (2006 apud MISERLIAN, VITALIANO, 2009), eram vistos como ineducáveis; 

consequentemente eram considerados como inúteis à coletividade. Onde enfrentavam o 

preconceito, a piedade, o descrédito, incapazes e desapropriados de seus direitos e da possibilidade 

de escolhas.  

A motivação para a pesquisa surgiu da necessidade de compreender a família do aluno surda 

com profundidade, conhecer a forma como as mesmas se comportam no seu contexto, assim como 

suas possíveis resistências culturais na aprendizagem da Libras, e responder as inquietações 

apresentadas pelas famílias sobre às dificuldades de aprendizagem no ambiente familiar e no 

espaço da escola regular no ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 
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O ponto de partida da pesquisa se deu a partir do desenvolvimento de práticas e experiências 

vivenciadas no período entre 2010 a 2016 no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS-PI, pois foram diversas situações percebidas nessa 

relação no ambiente da Libras que podem ou não implicar no desenvolvimento e aprendizagem do 

aluno surdo. Assim, ficou evidente a ausência de uma relação intrafamiliar que favoreça a 

comunicação e aprendizado, pois a família deixa de acreditar na força da Língua Brasileira de 

Sinais – Libras na aprendizagem e progresso da criança, e valoriza estratégias da linguagem verbal 

como facilitadora na aquisição da linguagem, conhecimentos, integração e envolvimento. 

A Língua Brasileira de Sinais – Libras foi oficializada em abril de 2002 (Lei n. 10.436, de 

24 de abril de 2002), onde se começa a abrir novos caminhos e metodologias para aprendizagem, 

considerando a ser a língua natural dos surdos (L-1), sendo que a criança surda adquire de forma 

espontânea sem que haja a necessidade de um treinamento específico. Por outro lado, se torna 

polêmica para a corrente oralista que defendem a linguagem falada e não sinalizada.   

Nesse entendimento sobre a Língua Brasileira de Sinais, Quadros (1997) enfatiza e diz que 

os movimentos desenvolvidos podem parecer sem sentido para muitos, mas para os alunos surdos, 

são possibilidades e desafios em organizar ideias e estruturar pensamentos e conhecimentos [...].     

A pesquisa intitulada objetiva conhecer as interfaces da família na aprendizagem do aluno 

surdo no ambiente da Língua Brasileira de Sinais – Libras no espaço da escola; de modo a 

identificar fatores resultantes atribuídos à família do aluno surdo que reflete ou não na construção 

do conhecimento e aprendizagem no âmbito da escola; e por fim verificar o nível de conhecimento 

da família e do aluno surdo sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras no processo de 

comunicação ensino-aprendizagem. 

Trata-se de uma abordagem qualitativa exploratória voltada para conhecer a interface da 

família na aprendizagem do aluno surdo no ambiente da Língua Brasileira de Sinais – Libras no 

espaço da escola, que interferem ou não na construção do conhecimento e comunicação do aluno 

surdo no âmbito familiar.  

A metodologia utilizada na busca de responder as inquietações pertinentes a essa questão 

pautou-se na pesquisa qualitativa realizada com os familiares de alunos surdos pertencentes à 

escola estadual Artur Furtado, localizada no município de Teresina-PI. 

A pesquisa foi desenvolvida com familiares dos alunos surdos de modo a identificar ou não 

possíveis interferências na aprendizagem do aluno surdo a Língua Brasileira de Sinais – Libras. A 
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observação dos pesquisados segue o princípio básico da pesquisa participante, que supõe a presença 

constante do observador no ambiente investigado para que ele possa perceber contingencias e 

comportamento no ambiente. (PERUZZO, 2003, p.63).  

No relato das famílias assistidas da referida escola em estudos, considera-se importante o 

nível de informação e significados adquiridos por elas na compreensão de todo processo 

educacional e aprendizagem do aluno surdo, questões essas foram potencializadas, o que reforçou 

a necessidade em desenvolver essa pesquisa premente pautada em dados concretos que possa 

fornecer e subsidiar principalmente as famílias dos alunos surdos e escolas na formação e 

acompanhamento. 

Nesse enfoque em estudo Yin (2005 apud FREITAS 2009) considera um fenômeno 

complexo pela sua capacidade de permitir a compreensão de mais de um fenômeno social. Em 

última instância da pesquisa, pretende-se compreender os significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes; aspectos esses que, segundo Minayo (1995), são próprios de um estudo 

qualitativo, que corresponde a um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos.  

Como instrumento de pesquisa foi elaborado uma entrevista semiestruturada de 10 questões 

aplicada com familiares de alunos surdos, em loco da escola estadual Artur Furtado, localizada no 

município de Teresina-PI. Na perspectiva de poder identificar fatores resultantes atribuídos à 

família que reflete ou não na construção do conhecimento e aprendizagem, assim como o nível de 

conhecimento da família sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras no processo de comunicação 

ensino-aprendizagem; 

No contexto dos alunos surdos os profissionais envolvidos precisam compreender a 

realidade, local e desenvolvimento emocional, pois desta forma garante a necessidade e 

oportunidades para conhecer o mundo através da sua teoria e experiências diárias juntamente com 

as pessoas que a rodeiam, incluindo o espaço da escola que deve ir além da relação profissional e 

se estender até as famílias (QUADROS, 1997).   

Essa realidade abre espaços para levantar hipóteses em relação às possibilidades das 

famílias dos alunos surdos seja: conhecimentos prévios da família sobre Língua Brasileira de Sinais 

– Libras podem contribuir durante o processo de aprendizagem do aluno (a) surdo (a) no espaço da 

escola; resistências sociais e culturais das famílias podem interferir no desenvolvimento cognitivo 

do aluno surdo no âmbito intrafamiliar e na escola; assim como a ausência de conhecimentos da 

Libras pela família, pode dificultar a comunicação e aprendizagem do aluno. 
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Nesse contexto a relação familiar Ferrine (2003 apud SANTOS 2009), evidenciam um 

ambiente de resistências, dificuldades na aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais - Libras que 

vive as famílias um sentimento de angústia, rejeição e revolta a situação social que gera dúvidas e 

anseios.  

Diante desses comportamentos vivenciados no contexto da família-criança surda-escola, 

faz-se necessário conhecer aspectos na interface dessas relações, sejam compreendidas socialmente 

e aliadas ao bilinguismo, em meio a essas situações postas, surgem inquietações e indagações que 

reflete na aprendizagem sendo: até que ponto essas resistências culturais da família interferem na 

aprendizagem, considerando os conhecimentos prévios sobre as possíveis dificuldades da criança 

surda na aquisição da linguagem? 

Essas questões no campo teórico remetem ao processo educacional e linguagem dos alunos 

surdos para Moura (2000 apud DIZEU, 2004) a notoriedade dessas discussões entre profissionais 

e professores comprometidos com aprendizagem, assim como a comunidade surda em função de 

alternativas que vem sendo desenvolvidas para minimizar as dificuldades de comunicação e 

aprendizagem. Compreende-se que na sociedade impera a corrente oralista, então entendemos que 

qualquer outra forma que não seja a verbalização, é considerada inferior, que se torna impossível 

de ser comparada com a linguagem oral. 

 

POSSIBILIDADES E INFLUENCIAS: campo teórico 

 

No campo teórico essas possibilidades e influencias que se espera encontrar ou não nessa 

relação entre família-aluno-escola, remete uma reflexão sobre todo processo educacional 

explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que trata e 

estabelece incumbência das instituições de ensino a busca pela articulação como forma de maior 

aproximação e fortalecimento de vínculos entre os atores envolvidos em todo processo de ensino 

e aprendizagem (NEGRELLI; MARCON 2006).    

O contexto educacional do processo inclusivo do aluno surdo abre um leque para o 

conhecimento e encaminhamentos, pois ao longo de sua trajetória a existência de preocupação da 

aprendizagem, pois nunca foram tão visíveis as discussões, que atualmente nos leva a refletir sobre 

a necessidade de conhecer melhor a cultura da pessoa surda e métodos utilizados na busca de 

minimizar o atraso cognitivo de aprendizagem da criança surda. 
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Nesse entendimento. Honora (2014) ao tratar a cultura da criança surda, diz que se 

manifesta em diferentes aspectos em que cada uma das comunidades se apresenta, pela simples 

maneira de se comportar e de se expressar [...]. Para quadros (1997). No ambiente familiar tendo 

uma criança surda e pais surdos, usam a mesma língua, ou seja, Libras, esse é um processo que 

ocorre de forma natural; O diálogo intrafamiliar da criança surda e pais ouvintes acontecem por 

necessidade através da comunicação gestual de forma deficiente.     

O aprendizado do aluno surdo na visão de Gonçalves (2011, apud SOUZA 2013, p.2): diz 

que a falta de relação com o grupo majoritário de ouvintes implica em alguns déficits no 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural, resultando o sofrimento psicológico, onde 

muitas vezes produz conflitos que são interpretados equivocadamente, como comportamentos 

típicos do surdo: agressividade, intolerância, individualismo [...]. 

O espaço da família se constitui o primeiro grupo social no qual o aluno surdo é inserido e 

tem suas primeiras experiências e relacionamentos interpessoais. Na visão de Knobel (1992 apud 

NEGRELLI; MARCON 2006) a família passa por situações de dificuldades em suas interações, se 

apresenta como um grupo de referência confuso, deixando de proporcionar um aprendizado 

construtivo, onde as experiências de vida podem fazer toda a diferença. Nessa relação pode 

mensurar a configuração da existência de possibilidades de comportamentos advindos das relações 

que se revelam e se configuram dentro da família. 

Partindo desse pressuposto no plano pedagógico das práticas desenvolvidas pelos 

professores em sala de aula junto aos alunos surdos ainda são incipientes, pois os alunos ainda 

apresentam em seus discursos dificuldades de compreensão, pois os recursos utilizados no Brasil 

que trata da praxe pedagógica e didática de ensino ainda promovem aperfeiçoamento e supervisão 

contínua nessa relação de aprendizagem que envolve professores e alunos surdos. 

Na compreensão da aprendizagem do aluno surdo, percebe-se a necessidade de ser 

atualizada de conhecimentos pedagógicos, pois ensinar na perspectiva inclusiva significa 

ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais 

no contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus níveis. A inclusão escolar não cabe em 

um paradigma tradicional de educação e, assim sendo, uma preparação do professor nessa direção 

requer mudanças das propostas de qualificação e formação nesse novo projeto educacional. 

(MANTOAN, 2006, p. 5455).   
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O autor assim reforça os relatos e comportamentos das famílias, após diagnóstico da surdez, 

procuram optar pela realização do implante coclear – IC, objetiva resgatar em um curto espaço de 

tempo a linguagem da criança surda. Onde são orientados pelos profissionais que defendem a 

corrente oralista a acreditar de fato que criança vai falar. De fato, essa realidade chega para algumas 

crianças e outras não. Em momentos se deparam com a barreira das dificuldades orgânicas e 

psicológicas, assim como do fator tempo na aquisição da linguagem e aprendizagem do aluno 

surdo, quando reconhecem importância da língua Brasileira de Sinais - Libras na comunicação, 

aprendizagem e na relação intrafamiliar com seus pares. 

As discussões fornecidas de base nessa pesquisa a frente de todo processo de aprendizagem 

do aluno surdo em detrimento a Libras e linguagem oral na visão de Vieira et al (2014) afirmam a 

existência de divergências entre pais surdos e pais ouvintes, sendo que o primeiro percebe a surdez 

do filho e não considera como tragédia e/ou algo absurdo que demande um tratamento médico, 

acrescentou ainda que a prioridade é o desenvolvimento da cultura e identidade surda através da 

Libras, e atribuiu de forma limitada a linguagem oral e outras habilidades na comunicação; o outro 

grupo (pais ouvintes de filhos surdos), priorizam de forma considerável a linguagem oral [...]. 

Na visão de Quadros (1997 apud DIZEU, 2004) a Libras surge com os mesmos ideais na 

participação como parte integrante do meio, uma vez que apresenta dificuldades na aquisição da 

língua oral fruto de um sistema linguístico ouvintista, onde desenvolvem ações, desejos e 

sentimentos. Reforça ainda, que a língua de sinais se apresenta tão complexa e expressiva quanto 

à língua oral e estabelece características próprias, de acordo com a nacionalidade e regionalidade.   

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Pretende-se aprofundar e discorrer sobre as questões específicas de todas as famílias dos 

alunos surdos no contexto da referida escola. As questões realizadas serão analisadas, condensadas 

e agrupadas por categorias em decorrência dos discursos em respostas aos objetivos que se pretende 

alcançar com a pesquisa.   

A escola possui um total de treze alunos surdos matriculados, dentre as famílias 

entrevistados na escola, três não foram realizados por motivo de ausências, mesmo tendo sido 

elaborada outras estratégias na busca de captá-los; outro aluno mora somente com irmãos mais 

novos o que impossibilitou seu desenvolvimento. No âmbito geral todos os alunos foram 



32 

 

informados sobre a importância da pesquisa para os avanços no processo de aprendizagem do aluno 

surdo no contexto da família e ambiente da escola.   

A pesquisa apresenta na sua estrutura entrevista semiestruturada aplicada com os familiares 

dos alunos que tem na sua estrutura: caracterização dos sujeitos participantes, ser mãe e/ou 

responsável de alunos surdos, reflexos na aprendizagem na família e ambiente da escola, e 

possíveis dificuldades nessa relação, conhecimentos prévios da Libras, resistências culturais no 

processo de aprendizagem do aluno surdo, na visão da família, como fortalecer a comunicação 

intrafamiliar com o aluno surdo, e de que forma identificar a falta de interesse pela escola, escola 

inclusiva ajuda o aluno surdo a aprender e se comunicar,  expectativas da família sobre a formação 

da pessoa surda,  o ambiente familiar da pessoa surda e até que ponto tem reflexo na escola. 

 

Caracterização dos sujeitos participantes entrevistados na pesquisa  

 

A pesquisa tem como foco os familiares dos alunos surdos entrevistados, onde nove 

participantes num total de treze responderam a entrevista semiestruturada  na busca de 

compreender as interfaces dessa relação no contexto da família e do espaço da escola, as respostas 

colhidas foram analisadas, condensadas e agrupadas,  considerando aspectos da identificação onde 

se perguntou ser mãe e pai e/ou responsável, assim como o número de pessoas existentes em casa, 

considerando a escolaridade e formação dos participantes. Elaborada uma tabela para melhor 

compreensão dos resultados obtidos como forma de análise as contingências vivenciadas pelos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem na busca de objetivos. 

Tabela 1 – Identificação de participantes na pesquisa 
Participantes  

da Pesquisa 

Nº de 

Entrevistados 

 

Total 

Escolaridade 

Formação 

Nível 

Fundamental 

Nível 

Médio 

Mãe 07 13 02 06 

Pai 01 13 01  

Responsável 01 13   

% sobre Total 69.23 100 23.07 46.15 

  Fonte: Elaborada pelo autor, na Escola Artur Furtado na cidade de Teresina-PI.  
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Na tabela 1 em análise aos entrevistados participantes da pesquisa identificou-se que 06 são 

mães, 01 pai; e 01 responsável, o que representa 69.23% do total de entrevistados na pesquisa.  

Sobre o número e pessoas existentes na família, a média aritmética dos integrantes por 

família, corresponde a quatro pessoas.      

Avaliando o nível de conhecimento dos participantes, observa-se que do total avaliados 

23.07% tem o ensino fundamental, e 46.15%, tem o ensino médio. Uma das entrevistadas em seu 

relato demonstrou interesse em fazer o terceiro grau, inclusive especificou ocurso de sua pretensão 

“Letras libras”, na sua explicação “ajudará a compreender melhor seu filho em casa e na escola”.   

 

Ser mãe e/ou responsável de alunos surdos, reflexos na aprendizagem na família e ambiente 

da escola, e possíveis dificuldades nessa relação. 

 

Analisando a totalidade dos entrevistados na pesquisa onde responderam que é uma tarefa 

difícil, gratificante, especial, porém ao mesmo tempo maravilhosa, pois assumem a 

responsabilidade de promover educação e saúde. Acrescentou ainda, a     importância de aprender 

Libras seja no espaço da família e escola para ajudarem no processo aprendizagem. 

Sobre as possíveis dificuldades encontradas na reposta, ficou evidente a falta de 

compreensão, seja na família e principalmente no contexto da escola, mesmo com a presença de 

interprete se tornam difícil o entendimento de conteúdos em se tornam complicados. 

Acrescentaram ainda a necessidade de aprendizado da Libras em ambos os contextos para melhor 

entendimento e aprendizagem. 

 

Conhecimentos prévios da Libras, resistências culturais no processo de aprendizagem do 

aluno surdo. 

 

Em relação aos conhecimentos prévios da Libras, 100% dos entrevistados responderam que 

“sim”, pois ajuda o aluno surdo a aprender conteúdos de fato.  Se tratando das resistências culturais 

na aprendizagem, 100% dos entrevistados informaram que “sim” as resistências dificultam para o 

aluno, não conseguem aprender, além implicar no seu desenvolvimento linguístico e convivência 

social. A quebra das resistências facilita aprendizagem e compreensão.  
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Na visão da família, como fortalecer a comunicação intrafamiliar com o aluno surdo, e de 

que forma identificar a falta de interesse pela escola. 

 

A comunicação na família pode ser potencializada através do ensino da Libras para os 

familiares, conversando e orientando sobre as dificuldades. Quanto a falta de interesse do aluno 

para com a escola pode ser percebida quando a resistência em não querer fazer as tarefas das 

disciplinas, reclama sobre a escola, professores sobre a forma de ensino, falta de acompanhamento 

especializado, quando tem influência de más companhias. Relataram ainda, quando a escola tem 

alguma situação “problema” o filho costuma informar seus pais.  

  

Escola inclusiva ajuda o aluno surdo a aprender e se comunicar, expectativas da família sobre 

a formação da pessoa surda.   

 

Cem por cento (100%) dos entrevistados responderam que “sim”, a educação inclusiva 

ajuda o aluno aprender, pois considera importante a presença do interprete na escola, pois a libras 

ajuda na comunicação, evolução e socialização do aluno surdo, encoraja o surdo a ser mais 

participativo, o que faz se tornar parte integrante da sociedade, além de proporcionar mais atenção 

e compreensão de conteúdo nas relações interpessoais.   

Quanto às expectativas dos pais sobre os filhos surdos, destacou como um sonho e desejo 

que termine os estudos e busque uma formação ou curso técnico, deve batalhar para conseguir seus 

objetivos, que aprenda a ler, escrever e enfrentar o mercado de trabalho. Enfatizou ainda, sobre a 

importância do acompanhamento do aluno surdo na visão deles, torna-o mais capaz e proporciona 

melhor condição de vida social e econômica. 

 

O ambiente familiar da pessoa surda e até que ponto tem reflexo na escola. 

 

O ambiente familiar do aluno surdo deve ser incentivado para aprendizado da Libras, ser 

assertivo, e orientado para facilitar o conhecimento e aprendizagem, além de ajudar nas atividades 

da escolares,  ser estimulado diálogo para evoluir na aprendizagem e diminuir as dificuldades. 

Importante que o ambiente seja igual para todos e sem discriminação.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa partiu da necessidade de conhecer as interfaces da família na aprendizagem do 

aluno surdo no ambiente da Língua Brasileira de Sinais – Libras, no espaço da escola de modo a 

identificar fatores resultantes atribuídos à família do aluno surdo que reflete ou não na construção 

do conhecimento e aprendizagem no âmbito da escola; e por fim verificar o nível de conhecimento 

da família e do aluno surdo sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras no processo de 

comunicação ensino-aprendizagem. 

O avanço das políticas inclusivas às pessoas com necessidades especiais vem evoluindo 

consideravelmente, porém os achados identificaram a necessidade de formação e qualificação dos 

professores em língua Brasileira de Sinais - Libras, o que facilitaria de forma significativa a 

compreensão dos alunos surdos, de forma adversa reflete na mudança de comportamento, falta de 

motivação e interação nas relações sociais e afetivas entre professores e alunos em sala de aula. 

Diante desse fato, compreende-se que os comportamentos apresentados em sala de aula 

exigem do professor postura, conhecimento técnico, ética e maturidade frente a situação, pois o 

desafio diário passa a ser uma constante nas ações entre professores e alunos surdos e, onde as 

atividades pedagógicas e estratégias de ensino ocupam melhores condições e organizam 

coletivamente possiblidades de aprendizagem satisfatória (GIROUX,1997 apud CRUZ, 2006).   

Os resultados da pesquisa apontaram no ambiente familiar, a necessidade de tratamento 

igual e sem discriminação do ser surdo do ser ouvinte, fortalecimento da comunicação, no qual 

prevaleça aprendizagem da Libras, além da capacidade integrativa e socialização. No ambiente da 

escola ficou evidente a importância e predominância de um ambiente inclusivo, pois os professores 

estão mais próximos dos alunos e prevalece a presença do interprete em sala de aula, o que facilita 

o desenvolvimento linguístico e convivência social do aluno surdo.  

Os familiares destacaram como expectativas de seus filhos surdos, que a conclusão do 

ensino médio, e posteriormente a formação superior e/ou em curso técnico que possa proporcionar 

autonomia e melhores condições de vida para um futuro profissional. 

Na visão de Almeida (2000) essas circunstâncias se caracterizam como um dos grandes 

entraves no processo que interfere na aprendizagem do aluno surdo, pois a falta de conhecimento 

e de experiências e trocas comunicativas envolvendo a linguagem oral, e Libras levam a 
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dificuldades no domínio de vocabulário, das regras gramaticais, na clareza e coesão dos 

enunciados, prejudicando toda a compreensão e entendimento da leitura.  

Concluir-se que a pesquisa intitulada permitiu inferir algumas reflexões sobre o ambiente 

familiar e praticas no espaço da escola, foi possível verificar a necessidade de maior 

aprofundamento sobre aspectos subjetivos que permeia essa reação que influencia o processo de 

ensino e aprendizagem do aluno surdo na busca de seus objetivos. 
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APÊNDICE 

 
A FAMÍLIA DO ALUNO SURDO: RESISTÊNCIAS CULTURAIS E DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM NO ENSINO DA LIBRAS 

 

Identificação  

Nome: ______________________________, Mãe (   ) Pai (  ) Responsável (    ), Nº de 

pessoas:____, Escolaridade/Formação: ___________________________________________ 

 

2. Como é ser mãe e/ou responsável de um aluno surdo e quais os reflexos na aprendizagem que 

podem ocorrer na família e no ambiente da escola? 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

https://psicologado.com/psicologia-geral/introducao/utilizacao-da-lingua-brasileira-de-sinais-libras-no-atendimento-aos-surdos-como-forma-de-humanizacao-da-psicologia
https://psicologado.com/psicologia-geral/introducao/utilizacao-da-lingua-brasileira-de-sinais-libras-no-atendimento-aos-surdos-como-forma-de-humanizacao-da-psicologia
https://psicologado.com/psicologia-geral/introducao/utilizacao-da-lingua-brasileira-de-sinais-libras-no-atendimento-aos-surdos-como-forma-de-humanizacao-da-psicologia
https://psicologado.com/psicologia-geral/introducao/utilizacao-da-lingua-brasileira-de-sinais-libras-no-atendimento-aos-surdos-como-forma-de-humanizacao-da-psicologia
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n3/pt_0104-1169-rlae-22-03-00415.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n3/pt_0104-1169-rlae-22-03-00415.pdf


38 

 

 

3. Quais as possíveis dificuldades ou não encontradas no desenvolvimento aprendizagem aluno 

surdo?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Os conhecimentos prévios adquiridos sobre língua brasileira de sinais – Libras ajudam o aluno 

surdo a viver melhor e aprender? SIM (     )  NÃO (    ) 

 

5. Sobre as resistências sociais e culturais no aprendizado da família, a Libras interferem ou não 

no processo de aprendizagem do aluno surdo? SIM (  ) NÃO  (  )  justifique: 

______________________________________________________________________________ 

6. Na visão da família como fortalecer a comunicação intrafamiliar? Conversando (   )  Aprendendo 

Libras (    ) Influenciando as pessoas (   ) Orientando sobre as dificuldades    

 

7. Como identificar a falta de interesse do aluno surdo no espaço da 

escola?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8.  A escola inclusiva ajuda o aluno surdo a aprender e se comunicar? Sim (  ) Não (    ). 

Justifique:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Quais as expectativas da família sobre a aprendizagem e formação do aluno surdo? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Como deve ser o ambiente familiar do aluno surdo e até que ponto tem reflexo na 

escola?_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

A LOUVAÇÃO DO GENOCÍDIO INDÍGENA NA AMAZÔNIA 

 

Carlos Antônio Magalhães Guedelha/UFAM 

 

 
RESUMO: Escrito por um militar português na Amazônica colonial, o poema Muraida relata a catequese 

e pacificação da nação Mura, uma das nações mais hostis à colonização europeia. O objetivo do presente 

artigo é analisar o Muraida, texto considerado clássico nos estudos de literatura amazônica, refletindo sobre 

as estratégias poéticas utilizadas pelo autor para celebrar a glória militar em pacificar e, consequentemente, 

dizimar aquela nação. A análise comprova que o poema se inscreve na longa tradição de textos coloniais e 

colonialistas que sempre trazem em suas linhas e entrelinhas a antítese perversa entre o colonizador 

(positivado) e o colonizado (negativado), a fim de justificar a dominação e o extermínio.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia; Colonização; Genocídio; Poesia. 
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INTRODUÇÃO 

 

No período colonial, na Amazônia, era comum militares ocuparem o tempo ocioso nos 

quartéis escrevendo poemas. Este foi o caso do autor do primeiro texto poético do Amazonas, 

escrito em 1785. O militar português Henrique João Wilkens escreveu o poema épico “Muraida 

ou o triunfo da fé na bem fundada esperança da inteira conversão e reconciliação da grande e feroz 

nação do gentio muhura”. Nascia assim na colônia, sob a égide do ócio militar, a história da poesia 

no Amazonas.  

Sobre Wilkens falam Lins (1976), Monteiro (1977), Souza (2003, 2009), Tufic (1983) e 

Rocha (1987), mas não existem muitas informações sobre a sua biografia. Consta que atuou na 

Amazônia como tenente, na segunda metade do século XVIII, comandante militar do quartel de 

Ega, e participou da Comissão de limites entre os domínios de Portugal e Espanha. Passou por 

Mariuá (atual município de Barcelos) e Ega (atual município de Tefé). O poema teria sido escrito 

numa dessas duas cidades do Amazonas. Sendo engenheiro especializado em cartografia, atuou 

nessa área na cidade de Tabatinga. E é tudo que se sabe. 

  Quanto ao seu poema épico,  

 
além de ser a primeira tentativa poética na região, representa um documento 

histórico inestimável. Publicado em Lisboa, pela Imprensa Régia, no ano 

de 1819, quase trinta anos depois de sua confecção. É trabalho de um home 

que se envolveu diretamente no contato com os Mura, habitantes do rio 

Japurá. (SOUZA, 2009, p. 175) 

  

À semelhança de Os Lusíadas, de Camões, o poema de Wilkens foi escrito em oitava-rima, 

o que significa dizer que todas as estrofes são compostas de oito versos – daí se dizer que o mesmo 

se apresenta em oitava-rima camoniana – distribuídos no esquema rímico ABABABCC (rimas 

alternadas nos seis primeiros versos e paralelas nos dois últimos). O poema divide-se em seis 

cantos, os quais totalizam 134 estrofes e 1072 versos. Segundo Rocha (1987), que elaborou um 

estudo sistemático do poema em sua dissertação de Mestrado, trata-se de um dos últimos, senão o 

último, poema épico que se inscreve no rol dos epígonos de Camões. Rocha (1987) ainda chama a 

atenção para o fato de que o mesmo é camoniano apenas no aspecto formal, uma vez que o 

conteúdo, ao invés de tratar de assunto bélico, ocupa-se do tema religioso, expresso já no subtítulo: 

“o triunfo da fé na bem fundada esperança da inteira conversão e reconciliação da grande e feroz 

nação do gentio mura”.  
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O objetivo do presente artigo é refletir sobre o modo como Wilkens ocupou a forma do poema 

épico para celebrar um ofício religioso altamente etnocida e genocida, celebrando a glória militar 

da destruição da nação mura. 

 

A FEROCIDADE DOS MURA 

  

 O Canto I de Muraida, após a descrição da paisagem amazônica, pinta um quadro geral 

dos indígenas da região, carregando nas tintas mais sombrias, focalizando-os como bárbaros e 

sanguinários. Em seguida, ocupa-se da descrição especificamente dos índios mura, que na verdade 

são o objeto da narrativa, caracterizados como seres movidos pelo desejo de sangue e de 

comportamento pautado pela crueldade extremada. São bárbaros, ferozes, traiçoeiros e, além do 

mais, acomodados, preguiçosos, já que desprezam qualquer “projeto de ambição”. Sugere o poema 

que os mesmos não têm religião, vivendo num total desconhecimento de Deus, abusando da 

liberdade que o próprio Deus lhes dá e provocando guerras pelos motivos mais banais, ferindo 

injustamente os indefesos europeus. 

O poeta contrapõe a crueldade sanguinária do indígena à “inocência” do colonizador, 

metonimizado como “peito inerme”, desarmado, vítima indefesa do bárbaro. Os mura são 

encarados como ladrões e vagabundos. Contentam-se em viver “jucundos”, ou seja, felizes, em 

velhas choças mal construídas. E ali vivem como se estivessem no mais luxuoso palácio. O poeta 

interpreta esse desapego do indígena a qualquer tipo de luxo como preguiça de trabalhar.  

E contrapondo-se ao índio, novamente o colonizador é apresentado como vítima, pois é 

“incauto”, preocupando-se com todos os perigos que a selva apresenta, mas se esquecendo do maior 

perigo de todos, que é a iminência de cair numa armadilha do traiçoeiro mura. A estrofe a seguir 

comprova o que dizemos: 

 

Qual lobo astuto, que o rebanho vendo,  

Passar, de ovelhas, do pastor seguido, 

A desgarrada logo acometendo 

Faz certa presa, sem ser pressentido, 

A ensanguentada fauce então lambendo, 

À negra gruta já restituído 

Cruel, insaciável, se prepara, 

Medita nova empresa, e se repara. (Muraida canto I, XII) 
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Há na estrofe um evidente diálogo com a literatura bíblica, especificamente a parábola da 

ovelha perdida, narrada por Jesus Cristo aos seus discípulos (MATEUS 18: 10-14; LUCAS 15: 3 -

7). Na história bíblica, as ovelhas passam, seguidas pelo pastor, e uma delas se descuida e acaba se 

desgarrando do rebanho, deixando triste o pastor, quando este dá pela falta da ovelha querida. Na 

intertextualidade operada por Wilkens, os colonizadores são as inocentes ovelhas. 

Só que nesta estrofe aparece um elemento que não consta na narrativa bíblica: o lobo. Na 

história contada por Jesus Cristo, o pastor volta procurando a ovelha perdida e a encontra no 

abismo, resgatando-a. Não há, pelo menos explicitamente, um lobo a devorar a ovelha. No poema, 

porém, há o lobo e, mais do que isso, esse “lobo astuto” (o mura) consegue devorar a ovelha 

descuidada e se compraz em seu canibalismo. E ainda com o sangue da vítima na boca, já se prepara 

para devorar mais uma. 

 
Daqui de agudas flechas um chuveiro, 

Por entre espessos ramos, despedido, 

Traspassa o navegante, e o remeiro, 

Ou do temor da morte possuído, 

O faz precipitar na onda, primeiro 

Preferindo deixar tudo perdido, 

Que expor a amada vida, a morte certa, 

Em ara impura, involuntária oferta. (Muraida canto I, XIV) 

 

 

Como se percebe, o narrador continua desenvolvendo a antítese entre a ferocidade dos mura 

e a inocência dos portugueses que, sendo acometidos por um “chuveiro” de flechas vindo da mata, 

jogam-se nas águas, preferindo perder todos os seus pertences a morrer nas mãos do ímpio 

sanguinário. No final da história, novamente o poema dialoga com a literatura bíblica, numa 

referência ao ritual das ofertas voluntárias do povo judeu. Aqui os portugueses são transformados 

em sacrifício, mas involuntário, e num altar impuro. 

A descrição dos nativos segue por meio de comparações com aves que são vistas de forma 

negativa na região:  

 

Qual ave de rapina, insaciável,  

Ligeira desce, e despedaça a presa 

Ou de corvos o bando inumerável, 

Acode a saciar-se na indefesa 

Assim deste gentio a formidável 

Corte repartida, com destreza 

Em barcos, tão ligeiros, como informes  
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Mais temíveis se fazem; mais enormes. (Muraida canto I, XVI) 

    

Não mitiga o cruel, o feroz peito, 

A tenra idade do mimoso infante, 

Nem a piedade move, nem respeito 

Do decrépito velho, o incessante 

Rogo, e clamor, só fica satisfeito, 

Vendo o cadáver frio; ou palpitante 

O coração; o mar, e a terra tinta 

De sangue, que não deixa a raiva extinta. (Muraida canto I, XVII) 

 

Sem distinção de sexo, ou qualidade  

Ou tudo mata, ou leva maniatado   

Em duro cativeiro, onde a maldade, 

O trabalho combina, destinado   

Aos diferentes sexos, e à idade 

Dos prisioneiros; sendo castigado 

O negligente com tal aspereza 

Que prova é convincente da fereza. (Muraida canto I, XVIII) 

 

Rapinagem. Esta era a invariável ocupação dos mura, conforme o texto sugere nestas 

estrofes. Semelhantemente aos abutres, eles dividiam-se em pequenas embarcações para melhor 

atacar os inimigos. Ninguém escapava: nem crianças, nem jovens, nem velhos, nem mulheres, 

ninguém. Prendiam, manietavam, torturavam, matavam. E sua sede de sangue era tão irreprimível 

que nem ver a terra banhada de sangue era suficiente para aplacar a sua ira. 

 

De insípido manjar alimentado 

A robustez na vida vagabunda, 

Perigos e trabalhos desprezando, 

Só de fereza na mísera abunda 

Todo o rigor dos tempos tolerando, 

O maior bem na independência funda 

Sem lei, sem pouso, e sem autoridade,  

Só os acidentes tem da humanidade. (Muraida canto I, XIX) 

 

Como não poderia deixar de ser, o narrador focaliza também os hábitos alimentares do 

indígena. E de certa forma sintetiza tudo que já dissera antes, em outras estrofes. Faz pouco caso 

do alimento do índio, sugere que este é preguiçoso, ressalta sua ferocidade e excessiva liberdade. 

Mas o último verso é a síntese das sínteses da visão do europeu sobre os nativos. Rocha (1987) 

lembra que esse verso –  “só os acidentes tem da humanidade” –  é uma alusão ao procedimento 

aristotélico de dividir as características dos seres em elementos essenciais e elementos acidentais. 

O que é essencial na caracterização do ser humano faltava aos mura. Assim sendo, portanto, eles 
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não eram humanos, não podiam ser considerados gente. Possuíam apenas os acidentes da 

humanidade, isto é, apenas a aparência, o formato de gente, mas na verdade eram como quaisquer 

outros bichos da floresta. Faltava-lhes a alma, a sensibilidade. 

Levando em consideração o conteúdo dessas estrofes que compõem o Canto I, chegamos à 

conclusão, juntamente com Souza (2003), de que ao indígena foi negado o direito à alteridade. Isso 

quer dizer que, na ótica do colonizador, não assistia ao índio o direito de ser “o outro”. O nativo 

era encarado como uma aberração da natureza, representante de hábitos e costumes nocivos à 

humanidade, empecilho declarado à empresa colonial. Por isso, sua eliminação seria justificada em 

nome do avanço do colonialismo.  

É claro que as razões de tanta ferocidade por parte dos mura jamais são reveladas no texto, 

de forma clara. Atribui-se essa “sede de sangue” a uma índole perversa, má, canibalesca, 

sanguinária do índio. Mas Rocha (1987) mostra, citando o Padre João Daniel, um jesuíta que viveu 

na região e conheceu de perto os mura, que a raiz desse ódio eram os próprios europeus que haviam 

armado uma cilada contra uma das suas tribos. Consta também que os mura foram vítimas de vários 

atos de traição por parte dos portugueses. Esses fatos prepararam o terreno para que um ódio 

visceral brotasse no coração do nativo. 

 

TENTATIVAS DE PACIFICAÇÃO DOS MURA 

 

No intervalo narrativo do canto II ao V, o poema apresenta algumas tentativas dos 

portugueses de pacificar os mura. Vejamos algumas estrofes norteadoras: 

 

Não se cansava o zelo, e a piedade, 

De meios procurar mais adequados,  

À conversão de tal gentilidade 

Mas sempre os lamentava então frustrados 

Mil vezes co’o fervor da caridade 

Das religiões os filhos animados, 

Entre perigos mil, e a mesma morte, 

Se esforçavam buscar-lhes melhor sorte. (Muraida canto II, IV) 

 

Mil vezes reduzi-los se intentava  

Com dádivas, promessas e carícias; 

Do empenho nada enfim mais resultava, 

Que esperanças de paz, todas fictícias 

Nada a fereza indômita abrandada; 

Nada impedia as bárbaras sevícias 
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A confiança achava o desengano, 

De mão traidora, em golpe desumano. (Muraida canto II, V) 

 

Mais uma vez estamos diante da antítese europeu x mura. Os indígenas são mostrados como 

pagãos, vivendo na “gentilidade”; já os europeus são os filhos das religiões. Diz o texto que esses 

filhos das religiões, movidos pelo zelo, pela piedade e pelo fervor missionário, procuravam todos 

os meios possíveis para evangelizar os índios, enfrentando perigos de toda sorte para torná-los 

cristãos. Acontece que todas as tentativas fracassaram. Até “dádivas, promessas e carícias” foram 

incapazes de abrandar a ferocidade dos nativos. Essa antítese continua: 

 

Qual incauto menino, que afagando 

A fera, que em descanso está lambendo 

A presa, que matou, se vai chegando 

No descuido, que o leva se entretendo; 

De repente se alcança estar gritando, 

Já nas garras da fera, e já morrendo 

De inocente descuido; de imprudente 

Confiança, exemplar mais convincente. (Muraida canto II, VI) 

 
Assim perdida já toda esperança 

De sossego, de paz, ou de amizade, 

De conversão, comércio ou aliança 

Só lembrava evitar-se a crueldade 

Castigo carnal jamais alcança 

Emenda permanente, da impiedade; 

Fomenta a tolerância, o sofrimento, 

O desprezo, ousadia, e atrevimento. (Muraida canto II, VII) 

 

Dos monarcas a inata piedade, 

O desejo da Fé ver propagada, 

De remora servindo a lealdade 

Embaraça a vingança desejada 

Lamenta o valor a ociosidade 

Das armas, que algum dia só empregada 

Fora em louros tecer, com que adornava 

A fronte, que os triunfos desprezava. (Muraida canto II, VIII) 

  

Na estrofe VI encontramos o cúmulo da idealização dos colonizadores por parte do poeta. 

São comparados a crianças inocentes que brincam com feras sem perceber o perigo a que estão 

expostas. É dessa forma que os portugueses se aproximam dos mura, oferecendo-lhes amizade, não 

sabendo que correm o risco de ser devorados em pouco tempo; a estrofe VII considera que, 

esgotadas todas as possibilidades de pacificação, os portugueses perdem as esperanças. Essa perda 
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de esperança em relação à conversão sinaliza na direção de que se quer justificar um possível 

emprego da força, do massacre, procurando fazer com as armas o que não conseguiram com a 

ideologia religiosa.  

De fato, a estrofe VIII insinua que brotava naquela gente o desejo de vingança sobre o 

“gentio”. No entanto, a sede de vingança era refreada por lealdade aos monarcas, os quais, 

desejando ver a fé propagada, ordenavam que os massacres fossem evitados. E assim as armas 

ficavam ociosas, sem serem usadas.  Em relação a esta questão, Rocha (1987, p. 16) comenta que 

“havia, realmente, uma legislação real proibindo a escravidão e regulando o trato no convívio com 

os índios. Mas essa legislação era, quase sempre, desrespeitada. A grande distância e as 

dificuldades de comunicação facilitavam esse procedimento”. Ou seja, era uma lei feita exatamente 

para não ser cumprida. Estas considerações nos remetem à conclusão de que o poeta está 

dissimulando os maus tratos infligidos aos indígenas pelos europeus. 

Na sequência do poema, Deus intervém diretamente na questão, mandando lá do céu um 

mensageiro para efetuar o trabalho de conversão da nação mura à fé católica, dando assim uma 

“mãozinha” aos seus “evangelizadores” que haviam fracassado em todas as frentes. Esse anjo 

enviado do “Divino Consistório” aparece a um jovem líder mura que está pensativo, como sempre 

maquinando estragos contra os dedicados portugueses. É o que relata a estrofe XI: 

 
Em zelo e caridade então ardendo, 

Do amor do seu Senhor todo abrasado,  

O embaixador celeste removendo 

As trevas vai; e todo transformado; 

Na aparência igual aos que está vendo 

Se chega mansamente, ao que encostado 

Em arco informe, aguda flecha ponta, 

Só mortes meditando; estrago apronta. (Muraida canto II, XI) 

 
Esse mensageiro que se dirige ao jovem mura é uma anjo “murificado”, ou seja, 

transformado em mura. Trata-se, portanto, de um anjo que tem a aparência dos mura, em todos os 

aspectos, a fim de que os índios com ele se identifiquem e sejam por ele convencidos. Wilkens põe 

na boca desse anjo murificado o discurso do colonizador. Dirigindo-se ao jovem indígena, as 

palavras que ele usa são de persuasão, como mostram as estrofes a seguir: 

  

Que fazes, meu irmão! (lhe diz sereno) 

De inimigos se teme novo insulto? 

Quando eu cuidade que regato ameno, 
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Banhando te acharia; e dando indulto 

Aos lassos membros; vejo que o terreno, 

De frutas, plantas, produções inculto, 

Coberto está de flechas; de instrumentos, 

Que indicam todos, bélicos intentos! (Muraida canto II, XII) 

 

Ah! Deixa estar, um pouco, já ocioso 

Esse valor cruel, bárbaro, insano! 

Dá-me atenção, ouvindo-me, oficioso 

Em relatar-te o que parece arcano. 

Conheces que aborreço o mentiroso 

Ouve-me, enfim, verás o desengano 

Notícias te darei, que não te assuste, 

Que lágrimas de gosto, só te custe. (Muraida canto II, XIII) 

 

Nestas estrofes, o anjo repete as características dos mura que o narrador já descrevera no 

Canto I, quais sejam: preguiçoso, belicoso, mentiroso. Promete dar a eles  muitas lágrimas, mas 

somente de alegria, se eles seguirem as orientações que tem a dar. Atônito com aquela repentina 

aparição, o jovem mura olha atentamente para ele e, vendo sua cor morena, suas feições de gente 

mura, confunde-o com um parente que morrera quando andava de canoa e o golpe violento de um 

galho de árvore o fizera cair na água, sendo devorado por jacarés. Pensando assim, fica paralisado 

de emoção e medo. O “anjo”, então, procura acalmá-lo e o convence a ouvir o seu discurso.  

 

Sou teu irmão, não temas, respondendo 

Lhe diz o Paraninfo disfarçado 

Igual o gesto meu, ao que estou vendo 

Em ti; mas o que eu tenho é consumado. 

Descansa, diz o mura, que atendendo 

Te vou, com gosto, alegre, admirado 

Eu o arco, a flecha, e tudo enfim deponho, 

Sentado, ouvir-te atento me disponho. (Muraida canto II, XVI) 

  

Sentados na relva, na sombra, à margem de um riacho, ficam os dois a conversar. Ou 

melhor, o “anjo murificado” discursa para o jovem mura:  

 

Com plácido semblante, alegre rosto,  

Assim falou o celeste mensageiro 

Mostrando absorto estar no maior gosto 

De aromas exalando suave cheiro: 

Amado irmão! Não sei qual mais ditoso 

De nós eu considere: tu primeiro 

Escolhido já foste do destino 

Para um DEUS conhecer; um Ser DIVINO. (Muraida canto II, XVIII) 
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Enquanto o mensageiro discursa, o jovem ouve absorto, tentando entender as palavras que 

está ouvindo. Não conseguindo acompanhar o elevado raciocínio, os termos desusados que o outro 

empregava e as suas referências teológicas à entrada do pecado no mundo e à queda de Lúcifer, o 

mura atribui essa fala a um delírio. 

O mensageiro fala das maravilhas que os mura terão se aceitarem o cristianismo; fala que 

chegou o tempo do reinado da fé; fala que Deus escolheu a ele, o jovem mura, para fazer parte do 

rebanho do Bom Pastor; diz-lhe que esse rebanho é um povo amado de Deus, que vive na unidade 

da fé e da caridade, tem um só corpo, é um povo santo e justo, tem o poder de derrotar as trevas e 

a maldade e está destinado a desfrutar a eternidade em habitações celestiais; convida-o a ir até a 

aldeia onde há tapuios “como nós” que já conhecem a lei de Deus e seus preceitos, vivendo 

satisfeitos por segui-los; estimula-o a correr para contar aos seus parentes todas essas maravilhas, 

para que todos venham participar delas. 

E o mensageiro conclui sua “pregação” nos seguintes termos:  

 

Tereis nos povos vossos, numerosos, 

Abundantes colheitas sazonadas 

Vereis nos portos vossos vantajosos 

Comércios florescer; e procuradas 

Serão as armas vossas; poderosos 

Enfim sereis; amados, invejadas 

Serão vossas venturas; finalmente, 

Podeis felizes ser eternamente. (Muraida canto III, VIII) 

  

Era, enfim, a promessa de fartura e felicidade, se os mura depusessem as armas e se 

convertessem. Foi o suficiente. O jovem foi convencido. Como se despertasse de um pesado sono, 

saiu arrebatado, caminhando pensativo, com todo o discurso do “anjo murificado” na cabeça. 

Dirigiu-se ao local onde seus companheiros estavam descansando e, tomado de um estranho 

impulso, começou a discursar para eles: 

 

Levantai-vos! Parentes meus amados! 

Despertai, de letargo tão profundo! 

Olhai, que para empresa sois chamados, 

Que nome vos dará, já em todo mundo. 

Temidos, até agora, respeitados, 

Só fomos em desertos, bosque imundo,  

Mas já o destino quer, a nossa sorte 

Que o mundo todo admira ao mura forte. (Muraida canto III, XI) 
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Inegavelmente, é o discurso do colonizador na boca do jovem mura. Palavras que não 

pertencem ao universo semântico indígena, como “letargo”, “empresa”, aparecem em sua fala; 

além disso, retira do acervo lusitano o adjetivo “imundo” para aplicar à selva em que habita (usando 

o termo europeu “bosque”), nitidamente verbalizando a ideologia colonialista. Seu discurso 

continua: 

 

Que crédito se alcança? Que proveito, 

De sermos vagabundos matadores? 

Se a ser cruéis instiga o feroz peito,  

Porventura seremos acredores 

Da paz, da piedade, ou do respeito, 

Dos mais do denso bosque habitadores? 

Apesar do valor, e da destreza,  

Só nos reputam monstros da fereza. (Muraida canto III, XII) 

 

Nota-se que é como se o jovem indígena assumisse para si e para os seus companheiros a 

pecha de vagabundos e de matadores. Ele já se assume assim. E mais: os dois últimos versos 

revelam uma preocupação do jovem indígena com a sua imagem perante o europeu. É como se 

dissesse: somos valorosos, temos destreza, mas de que adianta termos isso, se os brancos só nos 

reputam como monstros ferozes? 

Quem pode duvidar, que carecemos 

De tudo, que alcançamos na rapina? 

Expor-nos para a posse enfim devemos 

A mil perigos, morte; intriga, ruína. 

Não é loucura, se isto ter podemos 

Sem susto, ou contingência repentina, 

Que os meios adotemos arriscados, 

Ter podendo os seguros, acertados? (Muraida canto III, XIII) 

 

Aqui o jovem se assume como ladrão. E adverte os companheiros de que tudo que 

conseguem expondo a vida é uma loucura, se podem ter tudo isso com facilidade, sem maiores 

esforços, tornando-se amigos dos brancos. 

 

Porventura co’a paz, sendo aliados 

Dos brancos, dos tapuias moradores 

Dos mesmos povos, por nós assolados, 

Não seremos também merecedores 

De sermos no comércio contemplados? 

De achar para os efeitos compradores, 

Se o tempo, que em mil crimes empregado 
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For na pesca, ou colheita aproveitado? (Muraida canto III, IV) 
 

O jovem mura raciocina pela lógica do mercantilismo, preocupando-se com comércio, 

vendas de produtos da pesca e da agricultura. Reitera nesta estrofe a pecha de vagabundos e 

preguiçosos que, ao invés de trabalharem, ocupam-se unicamente da rapina e da prática de crimes.  

Todos ouvem atentos a proposta que ele apresenta. A princípio acham estranha, mas aos 

poucos começam a achar interessante. Mas entre os anciãos um velho intervém, com voz irada: 

 

Oh, dos teus poucos anos louco efeito! 

Da confiança vil, temeridade! 

Que atenção nos merece, ou que conceito, 

Conselho que envilece a tua idade? 

Queres, que ao ferro, generoso peito 

Entregue o pai? Ou perca a liberdade, 

A doce liberdade, o valoroso 

Mura, em grilhão pesado, e vergonhoso? (Muraida canto III, XVI) 

 

A imagem do velho que aparece neste ponto do poema mantém intertextualidade com o 

Velho do Restelo de Os Lusíadas, de Camões. Assim como na epopeia lusitana, o ancião aqui 

representa a voz da experiência, da prudência, em oposição ao ímpeto e à ingenuidade da juventude. 

Ele define a atitude do jovem como loucura e profetiza que, caso seja feita a aliança com o branco, 

o que os espera é a escravidão. E segue sua admoestação: 

 

Já na lembra o agravo, a falsidade, 

Que contra nós os brancos maquinaram? 

Os autores não foram da crueldade? 

Eles, que aos infelizes a enviaram? 

Debaixo de pretextos de amizade, 

Alguns matando, outros manietaram; 

Levando-os para um triste cativeiro, 

Sorte a mais infeliz, mal verdadeiro. (Muraida canto III, XVII) 

 

Rocha (1987) vê aqui uma clara alusão a um fato que explica a razão do ódio mortal que os 

mura devotavam aos europeus: um missionário fez um acordo com os mura, prometendo levá-los 

para morar em um aldeamento da missão, depois que fossem providenciadas as condições de 

alimentação para os mesmos. Um colono, sabendo do acordo, “antecipou-se ao sacerdote e, com 

enganos, levou homens e mulheres da tribo para o povoado, dizendo agir em nome do missionário. 

Desviando-se do caminho da Fortaleza, foi vender os índios nas fazendas dos arredores como se 

fossem seus escravos” (ROCHA, 1987, p.32).       
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A traição, citada pelo Padre jesuíta João Daniel no Tesouro descoberto no rio Amazonas, 

levou os mura a mover uma guerra contínua aos portugueses. Essa traição estava viva na memória 

do ancião, que a relembra em seu discurso: 

 

Grilhões, ferros, algemas, gargalheira, 

Açoites, fome, desamparo e morte, 

Da ingratidão foi sempre a derradeira  

Retribuição, que teve a nossa sorte 

Desse madeira a exploração primeira, 

Impediu porventura o mura forte? 

Suas canoas vimos navegando, 

Diz; fomos, porventura, os maltratando? (Muraida canto III, XVIII) 
 

O ancião continua arrazoando, mostrando o caráter dissimulado dos brancos. 

 

Para os alimentar, matalotagem 

Buscava nosso amor, nosso cuidado, 

A tartaruga, o peixe na viagem 

Lhes dávamos, e tudo acompanhado 

De frutas, e tributos de homenagem, 

Em voluntária oferta, que frustrado 

O receio deixasse, a confiança 

Aumentando, firmasse a Aliança. (Muraida canto III, XIX) 

 

Que mais podia o irmão? O amigo? 

Que provas queres mais de falsidade? 

São estes entre os quais buscas abrigo? 

É nesta em que te fias amizade? 

Ah mura incauto! Teme o inimigo 

Que tem de falso toda a qualidade. 

O que a força não pode; faz destreza, 

Valor equivocado co’a vileza. (Muraida canto III, XX) 

 

Nestas estrofes o velho termina o seu protesto e a sua admoestação ao jovem. Seu discurso 

contradiz o discurso feito pelo narrador desde o início do poema. O narrador dissera que os mura 

são falsos e traiçoeiros; diz agora o ancião que falsos e traiçoeiros são os brancos, cuja falsidade a 

tribo já teve o desprazer de experimentar na própria carne. Estas últimas estrofes soam como um 

mea culpa do poeta, que não pode negar, já que foi testemunha ocular, que as provas de amizade 

do colonizador eram engodos para a escravização do índio. Mas o narrador justifica o fato, 

assegurando aquilo era obra de Deus: 
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Assim falando, o velho se levanta, 

O lento passo ao bosque encaminhando 

Mas o orador de nada já se espanta, 

Pois tal oposição ‘stava esperando; 

E como nele obrava força santa 

De um DEUS, que o mesmo esforço ia aumentando; 

Nos bárbaros infunde um tal conceito, 

Que preferência alcança, co’o respeito. (Muraida canto III, XXI) 

 

Apesar da eloquente exortação do velho sábio, a tribo acabou aceitando a novidade proposta 

pelo jovem. E assim a oposição foi vencida, sendo os índios levados para o aldeamento de Santo 

Antônio do Imaripi, no rio Japurá, o local onde os mura foram pacificados em 1775. Os indígenas 

vão contentes, festejando pelo caminho. Ao desembarcarem em Imaripi, são saudados pelos 

moradores com festas, “afagos, abraços, mostras de alegria”. Tendo à frente Matias Fernandes, o 

diretor de índios responsável pela pacificação da tribo, a comitiva entrou no povoado. As estrofes 

a seguir permitem um vislumbre dessa cena: 

 

A todos precedendo, vai primeiro 

Matias, já dos muras conhecido; 

A quem por diretor e por guerreiro 

Seguindo respeitavam destemido. 

Alvoroçado estava o povo inteiro 

De ali o parente; aqui o filho perdido, 

Ao pai, a irmãos, a amigos encontrando, 

Com lágrimas o peito ia banhando. (Muraida canto IV, VIII) 

           

Sossega o alvoroço; mutuamente 

Nas praias, ruas, casas, se festejam; 

Cada um ao mura faz lá seu presente; 

Este, correspondendo aos que cortejam, 

Reparte a caça, o peixe mui contente; 

Mas vendo que saber os mais desejam, 

Se como amigos hão de ser tratados 

Lhes diz Fernandes, por quem são chamados. (Muraida canto IV, IX)   

  

Quando os mura chegam ao povoado, Matias Fernandes, o diretor de índios, dirige-se a eles 

mediante o seu discurso de recepção: 

 

Ó muras valorosos! Eu conheço 

Esta obra ser da mão do Onipotente; 

Que a Ele só se deve , enfim confesso; 

Louvor lhe seja dado eternamente! 

Resta que conheçais a que professo 
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Lei santa, imaculada; que esta gente, 

Vossa nação inteira reconheça 

A Deus, à Soberana, e lhe obedeça. (Muraida canto IV, X) 

 

Matias Fernandes convoca os índios a adotarem as doutrinas católicas. 

 

Eu sei que agravos tendes na lembrança, 

Feitos por quem só enganos meditava; 

Nos homens, como em tempos, há mudança; 

A ofensa, o sangue derramado lava. 

Desafrontado o mura agora alcança 

A paz, que ele, que o rei, que eu desejava. 

Sereis nossos irmãos; filhos da igreja; 

Concidadãos, amigos, do orbe inveja. (Muraida canto IV, XI) 

 

Novamente, o mea culpa, agora na voz do diretor de índios. Tenta justificar as falsidades e 

maldades do passado, relativizando os agravos que perturbam a memória dos mura. 

 

Eia! Pois, filhos meus (que assim vos chame 

Não estranheis, pois vosso bem só quero) 

Que Ele vos fortaleça sempre espero; 

Que a Sua Graça sobre vós derrame. 

Aterre-se esse monstro hediondo, e fero, 

Que em densas trevas, em vil cativeiro, 

Vos aparta de Deus, bem verdadeiro. (Muraida canto IV, XIV) 

 

Convoca os índios para que deixem sepultar o monstro hediondo que é o paganismo, as 

trevas do pecado, que mantêm as pessoas afastadas de Deus. 

De Imaripi, eles são conduzidos a Ega, atual cidade de Tefé, como mostram as duas estrofes 

a seguir:  

 

Já de Ega chega ao porto, diferente 

Do que algum usava cauteloso; 

No estrago então cuidando ocultamente, 

Agora a paz a procurar gostoso; 

Acompanhado enfim por toda a gente, 

Chega ao quartel do chefe generoso; 

Este os recebe em braços, que enlaçando 

Demonstrações de gosto lhes vai dando. (Muraida canto IV, XX) 

 

Como num passe de mágica, os outrora animais ferozes (mura) ressurgem agora como baluartes da 

paz. 
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Assim de um filho ausência lamentando 

Pai amoroso, a vê-lo quando chega,  

Nos braços recebendo, palpitando 

O peito! A voz entrecortada nega 

Palavra articular; e se arrasando 

De lágrimas os olhos, só lhe nega 

A amada face, em que retrate o gosto; 

De idêntico motivo, efeito oposto. (Muraida canto IV, XXI) 

 

Narra-se nesta estrofe uma cena comovente de amor paterno: os índios que haviam sido 

capturados anteriormente recebem os filhos, de quem sentiam saudades, agora chegando para 

morar no mesmo aldeamento. 

No Canto V, o narrador agradece a Deus pelos sucessos alcançados na pacificação dos 

mura. Diz que só Deus é capaz de mitigar a ferocidade de um selvagem e fazê-lo se achegar à 

sociedade. Na Estrofe III desse Canto, apresenta os índios como animais domesticados: 

 

Faz época o sucesso memorável, 

Nos anais do Pará, da lusa gente; 

Pois fez que assunto sempre lamentável, 

Do maior gosto seja transcendente. 

Admiração não causa ver domável 

O tigre ser; manso o leão; serpente 

Domesticar-se; quando o feroz mura, 

Deseja a paz; sossego só procura. (Muraida canto V, III) 

  

Nas demais estrofes do canto V, os mura já aparecem “vagando livremente” pelas ruas de 

Tefé. E o povo, ao vê-los, fica admirado e contente; dançam nas festas e recebem tantos presentes 

do chefe e da população em geral que não sabem como fazer para carregá-los.  

O poeta usa algumas estrofes para praticar o aulicismo tão caro ao período colonial, 

carregando nas tintas da bajulação. Chega a comparar à figura de João Batista, personagem bíblico, 

um figurão da época, João Pereira Caldas, governador da Capitania de São José do Rio Negro, a 

quem o poema foi dedicado. 

Após mostrar os índios devidamente amansados e circulando pelas vielas dos povoados, é 

a hora de fazer apologia aos brancos, idealizando-os de uma vez por todas: 

 

Não são os brancos, não que de aleivoso, 

Punhal, armada a mão, no rosto afável, 

De intento vil, encobrem astucioso 

Rancor formal, ou golpe lamentável 

É deles o caráter generoso, 
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Sincero, verdadeiro, respeitável. 

Cesse pois o temor, que há tantos anos, 

Nos tem causado irreparáveis danos. (Muraida canto V, XX)  

 

REMANESCENTES MURA NA PIA BATISMAL 

 

O canto VI inicia-se com os vinte primeiros índios batizados, que o narrador chama de “as 

primícias” (primeiros frutos da colheita) oferecidas a Deus. Na sequência, mesclando 

aleatoriamente cristianismo e mitologia pagã, Wilkens vai fazendo circunlóquios em torno do fato 

de esses índios terem se batizado e tantos outros terem sido domesticados. Não há novidades em 

relação ao que já fora dito nos cantos anteriores. Na Estrofe XX assim lemos: 

 

No templo de Maria renascidos, 

Na graça batismal, os inocentes 

Vinte infantes, alegres conduzidos 

Pelos bárbaros pais foram contentes. 

Na fé de mais progresso despedidos, 

Se ausentam cumulados de presentes 

Penhor levando de felicidade, 

Em cada filho, de anjo a qualidade. (Muraida canto VI, XX) 

 

E, por fim, na última estrofe do poema, o narrador assim se expressa: 

 

Sobre princípios tais: tal esperança, 

Fundamenta a razão todo o discurso; 

Em Deus se emprega toda a confiança; 

Pende do Seu poder todo o recurso; 

Os frutos já se colhem da aliança; 

Apesar dos acasos no concurso. 

Sempre os progressos a cantar disposto 

Aqui suspendo a voz; a lira encosto. (Muraida canto VI, XXII ) 

 

Atribui duas coisas a Deus: primeiramente o fato de ser Ele o fundamento de toda a empresa 

colonial, sendo esta a dilatação da fé, em Seu nome; em segundo lugar, o fato de Ele ser a fonte de 

inspiração do poeta na elaboração do poema. Dessa forma, ao “encostar a lira”, o poeta 

desincumbe-se da tarefa de cantar os sucessos e a heroicidade dos militares em converter a feroz 

nação do gentio mura ao catolicismo, tendo Deus à frente da empreitada. Mas uma nota soturna 

subjaz a essa proeza gloriosa: a numerosa nação foi praticamente dizimada em nome dessa 

pacificação religiosa. 
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LEITURAS DO POEMA 

 

Aleixo (1982, p. 29), um dos estudiosos da poesia no Amazonas, entende que o poema 

Muraida é “fraco literariamente. Tem estilo pesado, sem musicalidade, e a linguagem é artificial, 

cheia de inversões que o tornam, muitas vezes, de difícil compreensão”. Afirma ainda que “é mais 

um poema camoniano na forma e nas intenções”. Na forma pela sua estrutura completamente 

calcada em Os Lusíadas, e nas intenções por tentar “dar caráter épico a um conflito entre índios e 

brancos, pelo uso mal disfarçado de algumas imagens presentes em Os Lusíadas e pela estrutura 

semelhante à que Camões deu ao seu poema, estrutura esta característica a quase todos os poemas 

épicos. ” (ALEIXO, 1982, p. 29). Na sua leitura crítica do poema, acrescenta que o poeta se 

esmerou em apresentar os portugueses como gente boa e pacífica ao passo que pinta os índios como 

bárbaros e sanguinários. 

No entender do historiador Monteiro (1976), essa é a primeira obra da literatura amazonense 

e sua importância histórica é inestimável por isso. Assegura que 

 

Posto não se tratar de peça considerável, à altura não conflito índio-conquistador, 

e sim uma extensão trabalhada sobre o movimento catequético das reduções e 

descimentos, ele possui, na forma por que o conhecemos, excelentes qualidades 

de fixação histórica daquele conflito. Ao nível da tentativa de imitação do fazer 

poemático escasseiam-lhe contudo a monumentalização verbal e rítmica  

assumidas em obras do tipo epopeia, os episódios frontais como os lances de 

heroísmo, o patético e o palco. (MONTEIRO, 1976, p. 23)  

 

 Já Souza (2003) tece severas críticas ao poema e seu autor. Para ele, o poema é um “hino 

de louvor ao colonialismo” e o seu autor, Wilkens,  é o “poeta do genocídio”, porque canta como 

proeza heroica as glórias dos portugueses em varrerem do mapa toda uma nação, transformando-a 

em cinzas. Souza traça um paralelo entre Muhuraida com Os Lusíadas, no sentido de que assim 

como o texto de Camões é um canto em homenagem à empresa mercantilista portuguesa, o texto 

de Wilkens é uma exaltação do colonialismo português na Amazônia. Souza (2009. P. 176) 

considera que o poema “trata da derrota dos mura, ferozes guerreiros que jamais aceitariam a 

dominação branca de suas terras e resistiriam até o século XX”. Proclama que a valorosa nação 

mura “desempenhou uma campanha de resistência tão acirrada, atacando as frentes de penetração, 
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os povoados, os viajantes solitários, que somente o extermínio completo os obrigaria a aceitar a 

subjugação do vale”. (SOUZA, 2009, p. 176) 

Para Souza (2009, p. 175), o poema é uma “obra medíocre, fruto talvez de um coração 

arrebatado pelos ócios da caserna, e da fidelidade muito típica do militar com pendores artísticos, 

o certo é que a obra carrega essa corrupção estilística”, que se materializa em penúria estética. 

Rocha (1987) informa que o poema foi escrito em 1785 e sua dedicatória foi feita quatro 

anos depois, em 1789. Dedicado a João Pereira Caldas, Governador da Capitania do Grão Pará e 

Maranhão, depois também governador da Capitania de São José do Rio Negro. O oferecimento foi 

feito quando a referida autoridade se encontrava em Barcelos. O poema teve sua linguagem 

atualizada pelo Padre Cipriano Pereira Alho, que o imprimiu em 1819, na Imprensa Régia, em 

Lisboa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O poema Muraida inscreve-se, como procuramos mostrar, na longa tradição de textos 

coloniais e colonialistas, que sempre trazem em suas linhas e entrelinhas a antítese perversa entre 

o colonizador (positivado) e o colonizado (negativado). Municiados com a requintada arma da 

religião, os portugueses conduziram a nação mura, como o poema mostra claramente, à conversão 

e à extinção subsequente. É curioso notar que essa conversão miraculosa de toda uma nação se deu 

no poema sem a presença de jesuítas. Rocha (1987) explicita esse fato, lembrando que, àquela 

época, o marquês de Pombal havia declarado guerra aos jesuítas, expulsando-os da colônia. Em 

um poema áulico, laudatório, como é a natureza do Muraida, não poderia haver lugar para 

jesuitismo, que não caía nas graças do Marquês. Assim sendo, a saída encontrada por Wilkens em 

sua missão de cantar a empresa colonialista/católica foi escalar a própria divindade para operar o 

processo de catequese dos mura: sem intervenção de jesuítas, um anjo desce diretamente do céu, 

murificado, e realiza a sua obra, cabendo aos militares apenas o trabalho de batizar aquelas almas. 

O que resta de tudo isso é um poema que exalta a ação militar europeia na Amazônia de 

então, alçando os militares ao patamar de heróis. E qual seria o seu heroísmo? Converter e, a passos 

largos, exterminar uma nação. 
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ABSTRACT: Written by a Portuguese military in the colonial Amazon, the poem Muraida reports the 

catechesis and pacification of the Mura nation, one of the nations most hostile to European colonization. 

The purpose of this article is to analyze the Muraida, a text considered classic in Amazonian literature 

studies, reflecting on the poetic strategies used by the author to celebrate the military glory in pacifying and, 

consequently, decimating that nation. The analysis proves that the poem is inscribed in the long tradition of 

colonial texts that always carry in their lines and between the lines the perverse antithesis between the 

colonizer (positive) and the colonized (negative), in order to justify domination and extermination . 
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RESUMO: O presente artigo tem como tema A luz é como a água: duas interpretações possíveis no conto 

de Gabriel García Marquez e possui como objetivo analisar o papel da teoria literária para o público infantil, 

perpassando pela análise dos gêneros e do real maravilhoso, mais especificamente. Em seguida, conduz-se 

uma explicação acerca das escolas literárias denominadas realismo mágico e real maravilhoso, apresentando 

suas diferenças e demonstrando-se por que o conto ora em estudo pode ser enquadrado na última. Os 

conceitos de “realismo mágico” e de “real maravilhoso”, embora tragam semelhanças, também trazem 

biografias diferentes, assim como enfoques que não se superpõem. Em razão disso, propõem-se duas 

interpretações diferentes para o conto, uma utilizando apenas elementos do próprio texto, e outra guiando-

se pelo conceito de real maravilhoso anteriormente explicado. Para essa pesquisa empregou-se como 

metodologia a pesquisa bibliográfica em autores como Costa Lima (1975), Bonicci (1998), Schollhammer 

(2004) e Zumthor (2014). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gabriel García Marquez; A luz é como a água; realismo mágico; real maravilhoso. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Teoria da literatura é a ciência a qual compete estudar as manifestações literárias. 

Enquanto o leitor se posiciona diante das obras que leu, comentando-as e formulando juízos e 

conceitos, o teórico da literatura examina o mesmo material, mas de modo objetivo, procurando 

descrever suas características, tendências, propostas de interpretação e padrões de qualificação. 

Conforme aduz Souza (1987, p. 56): 

 

A teoria da literatura é muitas vezes usada como sinónimo de Poética. Uma vez 

que as questões poetológicas podem elas próprias ser colocadas em questão, ser 

comparadas, sistematizadas e que estas práticas podem constituir, por outro lado, 

um fundamento teórico, faz mais sentido separar as duas áreas uma da outra. No 

mundo de língua inglesa a literary theory é muitas vezes colocada no mesmo 

patamar que literary criticism. O mesmo é válido para aqui: as tentativas de 

interpretação da Literatura podem elas próprias tornarem-se o objeto da teoria. 

 

A teoria da literatura tem como foco de investigação as obras literárias, com o intuito de 

interpretá-las e avaliá-las. E uma das ferramentas disponível para a análise de uma obra literária 

são os gêneros, que, conforme ensina Luiz da Costa Lima (1975),  

 

Não são realidades em si mesmas, nem meras convenções descartáveis ou 

utilizáveis ad libitum. São sim quadros de referência, de existência histórica e tão-

só histórica; variáveis e mutáveis, estão sintonizados com o sistema da literatura, 

com a conjuntura social e com os valores de uma cultura. 

 

A afirmação de que os gêneros literários não são realidades em si mesmas se amolda ainda 

mais adequadamente ao campo do realismo mágico e do real maravilhoso, escolas literárias cuja 
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história será delineada, e cujos princípios condutores (na verdade, mais especificamente no caso 

do conto em análise, o real maravilhoso) serão discutidos no próximo tópico do artigo. 

Em seguida, duas interpretações serão realizadas, com o cunho de escavar sentidos no 

material do conto. Uma análise será guiada apenas pelo próprio texto e com a utilização de 

proposições de cunho mais universalizante, enquanto outra dirá respeito ao colonialismo intelectual 

e ao próprio aspecto do real maravilhoso como afirmação identitária de emancipação da literatura 

da América Espanhola. 

De acordo com Regina Zilberman (2008), se a Literatura não foi sempre igual, pode-se 

facilmente concluir que os modos de pensá-la foram igualmente muito diversificados. Dessa forma, 

a literatura não foi sempre estudada da mesma maneira. Souza (1987, p. 56), a tal respeito, afirma:  

 

Uma teoria da literatura só é válida até que apareça um texto literário que já não 

se enquadre no esquema. Nesse caso, a teoria tem de ser adaptada às novas 

evidências.  
 

O desenvolvimento do real maravilhoso surgiu exatamente na esteira de um movimento de 

oposição ao “esquema” tradicional e eurocêntrico de literatura. Utilizando a realidade da América 

Latina com uma perspectiva narrativa diferenciada, tal escola literária foi responsável por 

acrescentar uma camada diferenciada aos estudos da Teoria Literária. 

 

SOBRE REALISMO MÁGICO E REAL MARAVILHOSO 

  

Os conceitos de “realismo mágico” e de “real maravilhoso”, embora tragam semelhanças, 

também trazem biografias diferentes, assim como enfoques que não se superpõem, ocasionando 

diferenças de ponto de vista com consequências práticas na práxis da interpretação textual. Neste 

tópico, será demonstrado por que o conto “A luz é como a água” se insere no conceito de real 

maravilhoso, e, no último tópico, que resultados tal processo de análise acarreta para a decifração 

de sentidos da história saída da pena de García Márquez. 

Em ensaio de 2004, Schollhammer (2004) utiliza apenas o termo “realismo mágico”, ainda 

que trate tanto da proposta de arte apresentada originalmente por Franz Roh no livro Nach-

expressionismus, Magischer Realismus: Probleme die Neusten Europäischen Malerei, quanto do 

conceito desenvolvido por Alejo Carpentier no prefácio de seu romance El reino de este mundo. 
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No entanto, mesmo não utilizando a expressão “real maravilhoso”, o autor do ensaio clarifica para 

os leitores as diferenças entre as abordagens do alemão e do cubano, a começar pelas suas origens. 

O “realismo mágico” supostamente proposto por Franz Roh (na verdade, ver-se-á mais 

adiante como é possível que se tenha incorrido num perpetuado erro de leitura, no qual 

Schollhammer também teria incidido) se constituiria numa reação ao excesso subjetivo e emocional 

do expressionismo. Dito isso, o “realismo mágico” que ele estaria descrevendo e defendendo seria 

uma nova tendência artística que valorizasse mais o real figurativo e possuísse um impulso criativo 

mais sereno e “conservador”, por assim dizer. Frise-se, no entanto, que esse movimento não seria 

um mero retorno para o realismo fotográfico e/ou histórico. Consistiria, na verdade, numa 

expressão artística que valorizasse tanto o objeto quanto o plano de fundo, revelando aquele por 

pontos de vista inusitados, ainda que contivesse, entre outras características listadas em tabela 

comparativa por Roh, objetos harmoniosos, em contraste com os objetos deformados do 

expressionismo.  

A ênfase colocada por Carpentier na ideia de “realismo mágico”, por outro lado, teria uma 

inflexão de origem diferente. Ao invés de se constituir como uma insurreição contra uma tendência 

artística caracterizada por adjetivos como “rítmico”, “exaltado” e “dinâmico” (adjetivos esses que 

Roh coloca para o expressionismo), a ideia do escritor cubano era se opor, na verdade, ao 

etnocentrismo da literatura europeia e seu realismo muito, por assim dizer, realista, e conquistar 

autonomia para a literatura hispano-americana. O que ele propõe em lugar do realismo europeu? 

Um realismo que desse lugar ao insólito do cotidiano, revelando surpresas que representassem as 

particularidades regionais da América Latina. A realidade latino-americana, com sua hibridização 

de raças, religiões e linguagens, demandaria meios expressivos diferentes das técnicas literárias 

europeias. Dessa forma, nas mãos do escritor cubano, o “realismo mágico” seria uma ferramenta 

de reafirmação cultural. 

Santos e Borges, em artigo de 2018, no entanto, apresentam uma interpretação segundo a 

qual incorreu-se num erro de leitura quando da leitura do livro de Franz Roh. Revejamos seu título: 

Nach-expressionismus, Magischer Realismus: Probleme die Neusten Europäischen Malerei, que 

poderia ser traduzido como Após o expressionismo, realismo mágico: problemas dos novos 

pintores europeus. A interpretação de Alexis Márquez Rodrigues, citada pelos autores, é que a 

expressão “realismo mágico” se referiria, na verdade, à palavra anterior, expressionismo! Nesse 

caso, seria simplesmente um aposto para caracterizar a vertente artística à qual o autor alemão se 
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opõe, e não, como crido por Schollhammer, uma designação para a nova tendência realista que se 

estaria surgindo. 

No entanto, tal erro não impede que essa expressão tenha sido transposta para a literatura e 

trabalhada por Arturo Uslar Pietri, escritor venezuelano (um aposto acabou de ser utilizado aqui), 

enquanto o já mencionado Alejo Carpentier trabalha com o conceito de “real maravilhoso” no 

também já mencionado prefácio de seu também já mencionado romance El reino de este mundo. 

Muito bem, mas qual seriam as diferenças entre essas duas expressões, e por que a segunda 

é que seria a expressão adequada para categorizar o conto “A luz é como a água”? Bem, 

primeiramente diga-se que ambas as vertentes possuem o objetivo de emancipação latino-

americana. Ambas procuram trabalhar com a realidade da América Latina e com suas 

particularidades. No entanto, a proposta de Pietri não procura desenvolver em suas narrativas 

elementos sobrenaturais, elementos que fujam da realidade universalmente reconhecida e que se 

aproximem de contos de fada. Na verdade, o que o escritor venezuelano visa é frisar os elementos 

reais, verossímeis (trabalhemos aqui com o conceito aristotélico de verossimilhança, isto é, 

relacionado a eventos que não aconteceram, mas que poderiam acontecer) da América Latina, que, 

pela sua própria essência, pareçam mágicos e surreais, por sua particularidade intrínseca, que os 

diferenciem de realidades europeias mais “previsíveis”. Elementos como um negro que se 

autoproclama rei e escraviza outros negros em terras em que os negros são escravizados por 

brancos. 

Carpentier, por outro lado, em sua teoria do “real maravilhoso”, busca deliberadamente a 

aproximação com elementos sobrenaturais. O autor cubano teria encontrado com essa vertente uma 

derivação do surrealismo, com o qual teve contato durante sua estadia em Paris. Porém, diferente 

da tendência universal do surrealismo, que tem origens na psicanálise, o real maravilhoso teria 

raízes fincadas em solo latino-americano. Ademais, ao contrário dos elementos verossímeis e de 

aceitação imediata (ainda que provoquem estranhamento por seu caráter inusual) do realismo 

mágico de Pietri, os elementos “surreais” do real maravilhoso de Carpentier demandariam “fé” nos 

“milagres”, o que demonstra sua etimologia religiosa. 

Tendo essa explicação em vista, é possível perceber como o conto “A luz é como a água” 

não pode ser subsumido à categoria de “realismo mágico”. Não é possível acreditar que a luz, em 

condições ambientais, e sem a incorrência de nenhum processo ocorrido em condições altamente 
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específicas, possa se concretizar no estado líquido, caracterizando-se o evento do conto como 

verossímil, ainda que estranho. 

Não se nega que a luz já foi transformada numa espécie de superfluido à temperatura 

ambiente, num experimento realizado em 2017 e publicado na revista Nature Physics. Colocando 

moléculas orgânicas entre dois espelhos altamente reflexivos, um time de pesquisadores obteve 

polaritons, que seriam híbridos de matéria e energia, e se comportam como uma líquido brilhante 

sem viscosidades. Não se trata do actante de luz líquida do conto, todavia; a luz líquida criada por 

García Márquez foi obtida sem nenhuma intervenção humana, a partir da quebra de uma lâmpada 

aparentemente de fabricação comum. Ademais, o próprio título do conto transmite a informação 

de que a luz ali tratada de fato comporta-se como um líquido, permitindo em seu interior a 

navegação de barcos impulsionados pela força de atrito existente entre sua estrutura e as moléculas 

de água-luz, condição diferente dos polaritons, que são em parte condensados de Bose-Einstein, 

também chamados de quinto estado da matéria, e portanto não coincidentes com o estado líquido. 

Finalmente, nada indica que a estrutura da história esteja lidando com leis científicas; a informação 

de que “a luz é como a água” é transmitida aos protagonistas da história num seminário de poesia, 

constituindo uma figura sinestésica que, por intermédio das propriedades do real maravilhoso, se 

torna real. 

Dessa forma, descarta-se a possibilidade de classificação da história como ficção científica. 

Apesar de este não ser um conceito bem definido, ele perpassa, de alguma forma, o aspecto 

intelectual relacionado a leis científicas, o que não ocorre no conto. Vejamos a definição de Darko 

Suvin, dita como a mais útil para suscitar debates acadêmicos:  

 

Gênero literário cujas condições necessárias e suficientes são a presença e 

interação de estranhamento e cognição, e cuja principal ferramenta formal é uma 

estrutura imaginativa alternativa ao ambiente empírico do autor. 

 

 Note-se que a definição do crítico croata traz o elemento cognitivo à baila, dando 

importância ao elemento intelectual, que não é suscitado no texto. 

Os acontecimentos ocorridos em “A luz é como a água” pertencem ao âmbito do 

inverossímil, demandando, de forma semelhante ao aspecto religioso destacado por Carpentier em 

seu desenvolvimento do conceito de real maravilhoso, a suspensão de descrença do leitor. Mas a 

que ponto a leitura do conto poderia chegar? Haveria algum sentido subjacente na imagem da luz 

líquida que o permeia, culminando com a morte por afogamento de seus protagonistas? A 
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compreensão da escola literária de onde ele provém, o real maravilhoso, pode ajudar a jogar um 

pouco de luz (não líquida, para não suscitar o risco de afogamento dos leitores) na questão, 

configurando o conto como uma analogia de cunho social-político. No entanto, como será visto no 

próximo tópico, ele também pode ser interpretado de forma mais filosófica. 

 

PRIMEIRA INTEPRETAÇÃO 

 

Analisemos o conto procurando extrair sentidos possíveis apenas do material do próprio 

texto, sem condicionamentos de pensamento provenientes do estudo do realismo mágico e do real 

maravilhoso realizado no tópico anterior. No próximo tópico, tais estudos serão o guia turístico que 

nos conduzirá pela terra de A luz é como a água. No entanto, por ora, os sentidos desprendidos pelo 

texto serão escavados com auxílio apenas do próprio, de forma independente de teorias literárias. 

Dessa forma, as respostas encontradas, ainda que, por convergência de pensamentos, 

possam também ser obtidas por outros seres humanos, mostrarão uma compreensão eminentemente 

particular do conto: 

 

O que produz a concretização de um texto dotado de uma carga poética são, 

indissoluvelmente ligadas aos efeitos semânticos, as transformações do próprio 

leitor, transformações percebidas em geral como emoção pura, mas que 

manifestam uma vibração fisiológica. Realizando o não-dito do texto lido, o leitor 

empenha sua própria palavra às energias vitais que a mantêm (2014, p. 53). 

 

A família parece possuir uma condição financeira abastada. No apartamento em que vivem, 

em Madri, temos a presença de um piano de cauda e de um bar. Além disso, os pais das crianças 

que provocam a “inundação” (de luz) possuem condições de dar a elas um barco a remos com 

sextante e bússola e um equipamento de mergulho. No entanto, a caracterização do edifício em que 

a família mora como “velho” pode trazer certas dúvidas quanto a esse respeito. Por que uma família 

abastada assim não moraria num edifício moderno? Juntando-se a isso o fato de a família possuir 

dívidas de jogo, é possível pensar que talvez a riqueza esteja se dissipando, que a família esteja em 

decadência, como a família da Cinderela.  

Cinderela, no entanto, possuía uma miserável vida como criada de sua madrasta e suas 

meio-irmãs. Totó e Joel, por outro lado, parecem ser crianças de classe média criadas de forma 

protetora. Não se empenham o suficientemente nos estudos, a não ser quando querem receber 
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presentes dos pais. Ademais, interpretam ipsis litteris a explicação que o narrador lhes oferece a 

respeito do funcionamento da luz, com a insólita consequência da enchente de luz no apartamento. 

O que podemos dizer mais a respeito das crianças? Totó tem nove anos, Joel tem sete. Como 

se pressupõe de crianças em suas idades, são curiosos e gostam de fazer travessuras – travessuras 

que, no caso do conto, se tornam demasiado ousadas e terminam com sua morte. 

O que podemos dizer a respeito dos pais? Conforme o estereótipo de pais de classe média 

mais elevada, eles parecem mimar os filhos de intensidade moderada a elevada, dando-lhes 

presentes caros como recompensas pelo recebimento de honrarias escolares. A questão da 

sexualidade aparece em relances bastante sugestivos durante o conto, quando se menciona, como 

objetos flutuantes na última e fatídica inundação, os preservativos do pai, e um televisor ligado 

num filme da meia-noite proibido para menores (ainda que o motivo de tal classificação indicativa 

possa ser a violência excessiva, não o sexo). Toda quarta-feira os pais saem para ir ao cinema, e 

um dos filmes mencionado no conto é o erótico “O último tango em Paris”, que se centra no 

relacionamento sexual que se inicia entre dois desconhecidos (seriam os pais de Totó e Joel também 

como desconhecidos um para o outro?). O outro filme aludido é “A batalha de Argel”, já centrado 

numa questão de guerra, isto é, referente a violência excessiva... É possível perceber, portanto, que 

há uma atmosfera de transferência das atividades “proibidas para menores” para o exterior da casa, 

ainda que essas atividades, com a inundação, acabem vindo à tona na forma dos preservativos e do 

televisor. 

Seria a inundação de luz uma metáfora para a descoberta do outro, o outro real, para além 

das aparências? Um trecho bastante significativo a respeito, aludindo ao episódio da segunda 

inundação, diz, referindo-se aos meninos: “resgataram do fundo da luz as coisas que durante anos 

tinham-se perdido na escuridão”. É possível pensar que os meninos descobriram segredos 

referentes aos pais? Caso a resposta a essa pergunta seja positiva, nós, leitores, só podemos 

elucubrar a respeito de tais causas secretas, ainda que, pela análise das pistas, possamos pensar, 

como supracitado, em uma decadência social motivada (ou manifestada) por dívidas de jogo. A 

descoberta dos meninos pode também ter sido relativa a eles mesmos – e nesse caso a luz representa 

uma espécie de “epifania” provocada em meio a um ambiente urbano prosaico. 

E quanto ao narrador da história? Em quase todo o conto, essa entidade apresenta-se como 

um narrador impessoal de 3ª pessoa, com exceção de um momento pequeno, mas significativo, em 

que o narrador impessoal observador vira, por instantes, um narrador-personagem e mostra como, 
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de certa forma, foi o motivador de toda a aventura da história que culminou com a morte do quarto 

ano elementar inteiro da escola de São João Hospitalário. O menino Totó perguntou ao narrador, 

durante um seminário sobre a poesia dos utensílios domésticos, a respeito do funcionamento de um 

interruptor, e este lhe respondeu que a luz era como a água. Quem seria esse narrador? Um 

preguiçoso professor do colégio? Um monitor? Um colega mais velho do colégio? Só podemos 

supor. Mas o fato é que o indivíduo admite que não teve “coragem para pensar no assunto duas 

vezes”, e por isso ofereceu a resposta poética, mas que conduziu a uma tragédia. 

Quando, associado a isso, lemos a última linha do texto, que declara que “os aborígines de 

terra firme nunca foram mestres na ciência de navegar na luz”, pode nos vir à mente a pergunta: de 

quem é a culpa? Seria dos pais, que mantinham os filhos numa redoma de vidro, uma torre de 

marfim não poética em meio a uma cidade moderna, sem lhes transmitir ensinamentos mais 

duradouros e consistentes que a volátil tecnologia de que usufruíam? Seria do narrador, que não se 

dispôs a explicar de forma séria para as crianças a respeito da produção da luz quando se aperta um 

botão? Seja qual for a resposta, é possível perceber a falta da atitude de levá-los a sério, e de lidar 

com os meninos como se eles fossem mais que bonecas. Numa casa de bonecas, em versão 

masculina. Porém, ao contrário da Nora de Ibsen, as “bonecas” do presente conto escapam da 

realidade padronizada através do fantástico, e as consequências são macabras - se é que é possível 

aplicar tal adjetivo a uma morte eternizada na luz, e que é descrita de forma a eternizar o momento 

quase como numa escultura... Vem à mente o verso “Tanto era bela no seu rosto a morte!”. Uma 

escultura, de um lado, com o sublime, com a figura dos meninos a postos em seu barco como 

experientes marinheiros, e, de outro, com o grotesco, com a petrificação de seus 37 companheiros 

de classe praticando atos faltosos e dignos de medidas disciplinares. 

A luz matou ou salvou os meninos? Isso depende da interpretação que se dá para essa luz. 

Foi uma luz usufruída em excesso e sem um mínimo de prudência, por crianças que pareciam 

totalmente despreparadas para esse tipo de “navegação”. Aqueles que deveriam estar cuidando de 

sua preparação talvez estivessem mais perdidos que elas. Talvez seus pais sejam mesmo “crianças 

como você", como afirma Renato Russo em “Pais e filhos”. 

A pureza alcançada pelos meninos, em meio à sua vida corriqueira e padronizada, 

espremida num apartamento de uma cidade sem mar nem rio, é obtida através da luz, que funciona 

como forma de purificação. E “a luz é como a água” porque, sendo a água “um elemento de 

profundidade, destino essencial e substancial do ser” (que se lembre da hipótese científica de que 
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foi na água que a vida no planeta Terra se iniciou, e da qual continuamente necessita), representa 

um retorno para a essência do ser, representa a ressurgência de forças mais primitivas, abafadas 

pela experiência estéril citadina. 

 

SEGUNDA INTERPRETAÇÃO 

 

E aqui se retorna ao gênero do real maravilhoso, discutido dois tópicos atrás neste artigo. 

Lembremos qual o seu princípio norteador: reafirmar a independência da literatura latino-

americana em relação à tradição dominante eurocêntrica. Dessa forma, aquilo que no conto pode 

ser associado à tradição eurocêntrica é disposto narrativamente de forma a provocar nos leitores 

juízos axiológicos de cunho negativo. É o caso do “velho” prédio em que os protagonistas residem 

em Madri. 

No tópico anterior, suscitou-se o questionamento de que o prédio que constitui o espaço 

ficcional do desenrolar dos principais acontecimentos da narrativa poderia ser associado ao 

sufocamento da sensibilidade diante dos valores mercadológicos associados à mentalidade 

capitalista. No entanto, de forma complementar, é possível associar o mesmo elemento à Europa, 

ou “Velho Mundo”, com todo o arsenal de representações que essa palavra suscita. 

Concomitante, lembremos que a casa anterior em que os protagonistas residiam localizava-

se em Cartagena de Índias, localizada na Colômbia, localizada na América do Sul. América do Sul, 

ou o “Novo mundo”. Novo Mundo esse que, por sua vez, está associado à água, substância química 

que, nas condições ambientais da temperatura média do planeta Terra, encontra-se no estado físico 

líquido, um estado físico que possui forma variável. 

Como se poderia encarar a luz, sob essa nova perspectiva de análise do conto? A luz pode 

ser encarada como conhecimento, e tal não seria uma analogia das mais surpreendentes.. Dessa 

forma, o conhecimento, para o “colonizado”, isto é, para aquele que se origina de territórios que, 

durante muito tempo, foram subjugados politicamente por metrópoles europeias, é a forma de se 

mergulhar em si mesmo, assim como o real maravilhoso de Carpentier guiava-se pela busca de 

uma identidade sui generis latino-americana. Afirma Bonnici (1998): 

 

Na era colonial, a literatura na colônia estava sob o controle direto da classe 

dominante, que emitia parecer sobre a forma literária e controlava a publicação e 

distribuição do texto. Portanto, tais textos surgiram dentro do contexto do poder 
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restritivo e limitador, testemunhando este fato. Consequentemente, a existência 

de literaturas fora do eixo eurocêntrico dependia da ab-rogação deste poder 

restritivo, como também da apropriação da escrita para usos distintamente novos. 

 

As estratégias de modificação literária trazidas pelo real maravilhoso constituem, dessa 

forma, os modos de escrita que rompem com os padrões eurocêntricos e permitem ao subalterno 

construir sua identidade com a presença da autonomia. Elas constituem a “luz” que o permitem 

navegar por sua própria natureza, quando está distante de sua terra natal. 

O final do conto, no entanto, possui caráter trágico para os protagonistas que navegaram 

pela luz. Aprisionados em seu apartamento, representante do Velho Mundo, sofreram afogamento 

na própria luz que os tinha permitido resgatar “as coisas que durante anos tinham–se perdido na 

escuridão”, numa mostra do caráter forte e anulador de identidade do colonizador, o qual abafa a 

voz dos subalternos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O conceito de real maravilhoso encontra-se relacionado à ideia de independência da 

literatura latino-americana. Desenvolvido por Alejo Carpentier, foi utilizado por Gabriel García 

Márquez e suas características estão presentes no conto A luz é como a água, conforme foi 

demonstrado no presente artigo. 

O impulso renovador de oposição ao Velho Mundo, característico do real maravilhoso, foi 

utilizado para se realizar uma das interpretações do conto que o artigo propõe. Tal interpretação 

procurou enxergar nos elementos do próprio enredo associações com a relação de conflito existente 

entre América e Europa. Ademais, outra proposta de interpretação, anteriormente, foi realizada, 

partindo-se como base apenas dos próprios elementos textuais. 

 

LIGHT IS LIKE WATER: TWO POSSIBLE INTERPRETAIONS IN A SHORT STORY 

BY GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 

 

ABSTRACT: This article has as its theme Light is like water: two possible interpretations in the story of 

Gabriel García Marquez and aims to analyze the role of literary theory for children, passing through the 

analysis of genres and the wonderful real, more specifically. Then an explanation is given of the literary 

schools called magical realism and marvelous realism, presenting their differences and demonstrating why 

the tale now under study can be framed in the latter. The concepts of "magical realism" and "marvelous 

realism," though similar, bring different biographies as well as approaches that do not overlap. For this 
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reason, two different interpretations are proposed for the tale, one using only elements of the text itself, and 

the other guided by the concept of marvelous real previously explained. For this research the bibliographic 

research was used as a methodology in authors such as Costa Lima (1975), Bonicci (1998), Schollhammer 

(2004) and Zumthor (2014). 

 

KEYWORDS: Gabriel García Marquez; Light is like water; magical realism; real wonderful. 
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A SANGUE FRIO: ANÁLISE DA NARRATIVA DE SUA OBRA E O IMPACTO DO 

ROMANCE DE NÃO FICÇÃO PARA O NEW JOURNALISM. 

 

Francisco Yuri Rodrigues de Araújo - UEMA  

Natércia Moraes Garrido - UEMA 

 
RESUMO: Truman Capote é autor de um dos maiores Best Sellers do jornalismo literário, A Sangue Frio 

(1965), uma apuração jornalística que narra a morte de quatro membros da família Clutter, por dois ex-

presidiários que foram à casa da família em busca de dinheiro, em Holcomb, cidade localizada no Estado 

do Kansas (EUA). Tomando conhecimento do fato através de uma simples nota no jornal em que trabalhava, 

o The New Yorker, Truman se muda para o Kansas em busca de informações e dá início a uma jornada na 

apuração dos fatos. São seis anos na cidade do assassinato e Capote acompanha desde um mês após o início 

das investigações policiais até a execução dos criminosos no corredor da morte, bem como o cotidiano e 

costumes da comunidade de Holcomb. Ao narrar o acontecido aliado à análise do perfil psicológico dos 

assassinos, Truman inaugura um novo gênero literário, o “romance de não-ficção” e produz uma obra 

memorável, quebrando os paradigmas até então existentes entre relato jornalístico e relato ficcional. Os 

requintes narrativos empregados por Capote revolucionaram um gênero dos mais tradicionais – a 

reportagem policial – e puseram A Sangue Frio entre os grandes momentos da literatura americana do século 

XX. Este trabalho tem como objetivo analisar a obra de Truman Capote e as influências do gênero romance 

para a construção dos relatos jornalísticos, e o impacto de um novo gênero – romance sem ficção – no 

jornalismo cotidiano. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Literário. Romance Não Ficcional. New Journalism. Capote. 

 
Introdução 

  

O presente artigo busca analisar a narrativa do romance-reportagem A Sangue Frio do 

escritor e jornalista norte-americano Truman Capote, bem como a influência desta obra para o 

movimento New Journalism, que ganhou força nas décadas de 50, 60 e 70 com publicações de 

obras que interligavam as técnicas de construções literárias romanescas com as técnicas de 

apuração jornalísticas. Pretende-se a partir da investigação do estudo, revelar as características que 

aproximam o fato jornalístico, a notícia e a reportagem das técnicas literárias. 

  Este trabalho investiga o Novo Jornalismo e A Sangue Frio sob o olhar da teoria literária 

e dos estudos jornalísticos e comunicativos. Busca-se alcançar uma melhor compreensão acerca 

das técnicas ficcionais que dão suporte e aproximam os discursos jornalísticos e literários na obra 

de Truman Capote e em outros romances-reportagens. 

 O artigo também tratará da contextualização histórica da convergência entre jornalismo e 

literatura, além do momento em que o jornalismo cotidiano se apropriou de técnicas literárias para 

a captação, redação e edição de reportagens e ensaios, tornando o jornalista imerso no ambiente da 

escrita. 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo sofreu uma divisão política-ideológica 

representada pelo Capitalismo vs. Socialismo, Estados Unidos vs. União Soviética. Os Estados 

Unidos se tornam o maior produtor de bens de consumo, com o intuito de mostrar à toda população 

mundial a qualidade de vida que o capitalismo oferecia, representando um modelo de vida 

intitulado American Way of Life1. 

O jornalismo estava imerso nesse modelo cultural. Os jornalistas só noticiavam os fatos, 

não existia aprofundamento. Ao se mudar a forma de enxergar uma notícia, se inicia o 

desprendimento do jornalismo objetivo. O fato noticioso torna-se objeto do capitalismo e os jornais 

se preocupam mais do que nunca com a venda de seus periódicos. 

O Novo Jornalismo é um movimento que surge para quebrar as barreiras em que se 

encontravam os jornalistas com o jornalismo cotidiano. Algumas dessas barreiras são o lead e a 

pirâmide invertida. 

O lead é a abertura de uma matéria, o primeiro parágrafo de um texto jornalístico. Consiste 

em guiar o leitor pelas informações mais importantes da notícia, respondendo suscintamente seis 

perguntas básicas: O Quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? 

Além do lead, outra técnica que marcou a história do jornalismo foi a criação da estrutura 

narrativa da pirâmide invertida. Esta é uma ferramenta que rompe com a ordem cronológica dos 

fatos e reorganiza-os decrescentemente partindo do acontecimento mais importante, mais 

relevante, mais impactante. Desta maneira, a pirâmide invertida leva em consideração as 

informações mais chamativas para as menos relevantes.  

O lead e a pirâmide invertida surgem nos Estados Unidos e se espalham pelos jornais do 

mundo inteiro com o impacto do capitalismo. Em meados de 1960 tais técnicas chegam ao Brasil, 

partindo do jornalista Pompeu de Sousa. Vendo por um lado positivo, o lead e a pirâmide invertida 

trazem para o jornalismo características como: atualidade, objetividade, instantaneidade e 

realidade; por um lado negativo, perdeu-se a subjetividade e humanidade, pois cada vez mais o 

escritor jornalístico se via preso nas amarras do cotidiano e em uma cadeia isenta de criatividade, 

sem possibilidades de explorar as notícias diárias. 

Partindo desse problema, em 1973, Tom Wolfe publica o livro The New Journalism2, e que 

mais tarde seria intitulado genericamente de “O Manifesto do Novo Jornalismo”. Essa obra 

                                                           
1 Tradução livre: Estilo de vida Americano.  
2 WOLFE, Tom; JOHNSON, E. W. The New Journalism. Harper & Row. USA, 1973. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Wolfe
https://en.wikipedia.org/wiki/Harper_%26_Row
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revolucionou o jornalismo convencional, pois criticava explicitamente os modelos jornalísticos 

vigentes na época, além de fornecer uma coleção de exemplos de obras e autores americanos que 

bebiam nas fontes literárias para a construção de suas narrativas. 

Mas Wolfe não é o primeiro a utilizar as narrativas literárias para a construção de suas 

narrativas jornalísticas. Apesar de não ser possível também definir-se um autor que tenha se 

tornado o “precursor” para o estilo de escrita do New Journalism, é diversa a lista dos que se 

destacaram nessa área. Os primeiros escritos se iniciaram nos anos 20 e alguns nomes importantes 

para esse movimento são: John Harsey, Lillian Ross, Joseph Mitchell, A. J. Liebling, James Agee 

e Truman Capote, além de vários outros. 

Dentre as redações de jornais, a primeira a iniciar o cruzamento entre jornalismo e literatura 

é a The New Yorker3, que logo na década de 1920 começa a produzir matérias jornalísticas de perfil 

de pessoas famosas. 

 

Truman Capote 

 

Truman Streckfus Persons nasceu em 30 de setembro de 1924 na cidade de Nova Orleans, 

localizada no estado da Louisiana (EUA). Filho de Lillie Mae Faulk e de Archulus Persons foi 

deixado ainda pequeno pela mãe com parentes que moravam no estado do Alabama, pois tanto o 

pai quanto a mãe tinham problemas com álcool e não se importavam com a criação de Truman. 

No ano de 1935, Capote muda-se para New York juntamente com sua mãe, agora casada 

novamente com um descendente de cubanos chamado Joseph Capote. Truman decide pedir para 

que o padrasto o adote e o registre, e após seu batizado, ele adota o sobrenome de Capote. 

Truman era autodidata e aprendeu a ler muito antes de começar a frequentar uma escola. Já 

na infância, descobre seu amor pela literatura e suas produções literárias iniciam muito cedo 

também, por volta dos 12 anos de idade, mas nada fora publicado. Com 17 anos, em 1941, começa 

a trabalhar para a editoria do jornal e revista “The New Yorker” como office-boy. Exerce essa 

função até 1944. Em 1945, ele publica dois contos em revistas distintas: um na revista 

Mademoiselle e o outro na Harper’s Bazaar. 

                                                           
3 Revista norte-americana que publica críticas, ensaios, reportagens investigativas e também ficção. Anteriormente de 

periodicidade semanal, a revista é atualmente publicada 47 vezes por ano, sendo que cinco dessas edições são 

quinzenais. 
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Em 1948, Capote publica um romance gótico que reflete muito os acontecimentos que 

sofreu durante a infância. Intitulado Other voices, other rooms4, a obra retrata a vida de um menino 

que aos 13 anos perde a mãe e vai morar com o pai – que o abandona logo na infância. A obra é 

ambientada em Nova Orleans. 

Em 1956, ele se consolida como um renomado escritor e jornalista norte-americano. Essa 

visibilidade se dá graças à sua publicação de Ouvindo as Musas, na revista em que trabalhava, a 

The New Yorker. Essa é uma obra jornalística-literária que conta sobre uma excursão de teatro 

americano à União Soviética em 1955, no ápice da Guerra Fria. No decorrer da viagem, faz 

anotações e observações sobre o comportamento de cada integrante da excursão. 

Ainda em 1956, Truman traça o perfil de Marlon Brando5 e a publica também na The New 

Yorker, sob o título de Duque em seus domínios. É feita uma descrição minuciosa e bastante 

fidedigna do astro de cinema. O próprio Brando confirmou a fidedignidade dos fatos expostos na 

obra de Capote.  

Para a apuração dos fatos, o autor se valia de técnicas apuradas e aperfeiçoadas com muita 

prática e treinamento. Ele acreditava que o uso de artifícios externos – gravador, microfone, bloco 

de anotações e etc. – poderiam proporcionar uma artificialidade para o que seria falado pelo 

entrevistado: 

 

Era minha opinião que a reportagem poderia ser uma arte tão elevada e requintada 

quanto qualquer outra forma de prosa – o ensaio, o conto, a novela – uma teoria 

ainda não tão arraigada em 1956, o ano em que o trabalho foi publicado, quanto é 

hoje, quanto a sua aceitação tornou-se talvez um tanto exagerada. Minha ideia foi 

a seguinte: qual o nível mais superficial da arte jornalística, tão difícil de 

transformar como fazer de uma orelha de porco uma bolsa de seda? [...] – para 

não falar do uso de um gravador de fita – cria um clima artificial, e distorce, ou 

mesmo destrói, qualquer naturalidade que possa existir entre o observador e o 

observado, entre o nervoso beija-flor e o seu pretenso captor. (CAPOTE apud 

BRASIL, 2003. p. 18)  

 
Mas é em 1958 que Capote atinge o ápice de seu sucesso e se consagra como um grande 

romancista americano. Ele publica a aclamada novela literária Breakfast at Tiffany’s6 que retrata a 

                                                           
4 CAPOTE, Truman. Other Voices, Others Rooms. Random House, 1948. 
5 Foi um ator e diretor do cinema e do teatro norte-americano. É tido como a maior inspiração para diversos atores da 

atualidade. Uma de suas atuações mais marcantes foi como o personagem Emiliano Zapata em Viva Zapata!. Nasceu 

em 3 de abril de 1924 e faleceu em 1 de julho de 2004. 
6 No Brasil, o título da obra foi traduzido para Bonequinha de Luxo. A novela literária foi adaptada para os cinemas 

em 1961, estrelada por Audrey Hepburn e foi vencedor de dois prêmios Oscar. 
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vida de Holly Golightly, uma socialite jovem que procura seu lugar no mundo e vive sempre em 

grandes festas e com muitas companhias. A personagem é apresentada sob a visão de um narrador 

desconhecido, que descreve Holly com uma personalidade frágil e confusa que tenta buscar sua 

felicidade em viver.  

Um ano após o lançamento de Breakfast at Tiffany’s, em 1959, Capote lê uma nota no jornal 

do The New Yorker relatando o brutal assassinato da família Clutter, na pequena cidade de 

Holcomb, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E é nessa pequena nota que ele vê a 

oportunidade de construir uma narrativa que entrelaçaria a realidade jornalística e a ficção literária.  

Truman parte rumo à cidade de Holcomb acompanhado de sua amiga Harper Lee, autora 

sulista do romance de sucesso O sol é para todos, que lhe ajuda na coleta de informações e na 

percepção minuciosa dos hábitos da comunidade e dos entrevistados. Em suma, A Sangue Frio 

demora seis anos para ser completado, e todo o processo de entrevista e de coleta de dados a 

respeito da vida dos moradores da cidade, das últimas horas vividas pela família assassinada e da 

trajetória dos assassinos desde o crime até ao corredor da morte, foi realizado sem bloco de 

anotações e sem gravador de voz. Ao término do dia, Capote e sua amiga escreviam tudo o que 

haviam conseguido e no fim, as anotações resultaram em mais de 8.000 páginas.  

A intenção de Truman ao criar A Sangue Frio era ser o primeiro a escrever um livro de não-

ficção que não apenas usasse as técnicas ficcionais para a sua composição narrativa, mas escrever 

uma – como intitulava – “literatura de não ficção” que pudesse ser lida como um romance. (Instituto 

Gutenberg, 1998). 

 

Romance-Reportagem 

 

O que vai proporcionar o advento do Jornalismo Literário contemporâneo na década de 

1950, nos Estados Unidos, é a insatisfação de muitos profissionais da imprensa com as regras de 

objetividade do texto jornalístico, expressas na citada forma do lead, vista pelos jornalistas como 

uma prisão narrativa. Um modelo que ganha propagação com o capitalismo. (PENA, 2016) 

Pensando nisso, Tom Wolfe em seu manifesto cria uma espécie de conjunto de “regras”, as 

quais são prescindíveis para que haja o distanciamento necessário de uma notícia presente em 

jornais impressos, para um romance-reportagem. Com esse intuito surge a Estrela de Sete Pontas7 

                                                           
7 São sete itens que norteiam o trabalho do jornalista literário. 
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que consiste em sete técnicas imprescindíveis que devem ser seguidas à risca por um jornalista 

literário. Segundo PENA (2016), essas técnicas são: potencializar os recursos do jornalismo, 

ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano, contextualizar a informação da forma mais 

abrangente possível, exercitar a cidadania, romper com as estratégias do lead, evitar os definidores 

primário e adquirir perenidade.  

O Romance-Reportagem consiste na integração da narrativa literária do gênero literário 

romance e da apuração factual do jornalista: 

 

Nesse tipo de narrativa, o autor não inventa nada. Ele se concentra nos fatos e na 

maneira literária de apresentá-los ao leitor. Trata-se do cruzamento da narrativa 

romanesca com a narrativa jornalística. O que significa manter o foco na realidade 

factual, apesar das estratégias ficcionais. O factício no jornalismo literário não se 

baseia na veracidade, mas sim na verossimilhança, ou seja, na mimetização da 

realidade. (PENA, 2016, p. 103) 

 

O romance-reportagem utiliza-se de adereços literários para aprofundar sua abordagem 

sobre fatos reais. A escrita do romance-reportagem visa uma representação regida do real por meio 

da contextualização, textualização e interpretação de alguns eventos. Não existe preocupação 

somente em informar, mas também em esclarecer, dirigir e opinar, sempre com base na realidade. 

O romance-reportagem está intrinsicamente ligado ao naturalismo e tem fins peculiares, chegando 

em uma conclusão de que há duas formas de aproximar-se do conceito: uma a partir dos modos de 

narrar e outras pela identificação de tendências.  

A primeira delas é mais fácil de visualizar, pois concentra-se no próprio discurso, ou seja, 

nas características romanescas e jornalísticas presentes na linguagem. A outra, no entanto, é um 

pouco mais complexa e promove novas divisões: 

 

[...] Não se trata apenas de fugir das amarras da redação ou de exercitar a veia 

literária em um livro-reportagem. O conceito é muito amplo. Significa 

potencializar os recursos Jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos 

cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a 

cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar os definidores 

primários, e principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos. No 

dia seguinte, o texto deve servir para algo a mais do que embrulhar o peixe da 

feira. (PENA, 2016, p.13) 

 

O fato: o assassinato da família Clutter 
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Na madrugada de 15 de novembro do ano de 1959, quatro dos seis membros da família do 

patriarca Herbert Clutter foram brutalmente assassinatos. Ele e sua esposa Bonnie Clutter assim 

como os dois filhos do casal, Nancy e Kenyon Clutter, tiveram seus corpos encontrados na manhã 

seguinte por amigos da família. Este crime foi um dos mais chocantes da sociedade estadunidense. 

O crime aconteceu na cidade minúscula de Holcomb, no estado do Kansas. A cidade tinha 

aproximadamente 270 habitantes na época do acontecido. Todos na cidade se conheciam, e por ser 

uma cidade pequena, os cuidados com a segurança eram poucos, como por exemplo, os moradores 

não tinham o costume de trancar suas portas enquanto dormiam. Era uma cidade muito pacata e 

nunca existira nenhum caso de roubo ou de roubo seguido de morte. 

Os Clutters eram uma típica família americana e também bastante influentes no condado de 

Finney. Eram membros assíduos da Igreja Metodista deste condado e também do comitê da cidade. 

Nenhum indivíduo da região tinha motivo para assassinar um membro da família sequer. 

Os criminosos Perry Smith e Richard Hickock (Dick), foram impulsionados por um ex-

funcionário do Senhor Clutter, que contou à Dick, seu companheiro de sela na prisão, uma falsa 

notícia de que na fazenda onde a família morava havia um cofre guardando uma quantia valiosa da 

fortuna de Herbert Clutter.  

Dick conta para Perry tal informação e ambos decidem ir até a residência dos Clutter para 

realizar o assalto. Eles entram na propriedade, amarram todos os integrantes e iniciam a busca pelo 

cofre. Depois de um certo tempo, eles se dão conta de que nunca existiu cofre com dinheiro nenhum 

e decidem por um fim na vida da família.  

Todos os quatro integrantes presentes (haviam mais duas filhas, mas uma já estava casada 

e a outra estava na universidade, por isso elas não moravam mais com os pais e os irmãos) levaram 

tiros na cabeça. Herbert Clutter e Kenyon Clutter ainda tiveram suas gargantas cortadas. Com todos 

mortos, os dois criminosos fugiram da fazenda levando apenas um rádio da marca Zenith, um par 

de binóculos e quarenta dólares.  

Na manhã seguinte ao crime, uma amiga de Nancy que sempre ia com a família Clutter para 

o culto da igreja metodista na cidade de Garden City, encontra os corpos dos quatros membros da 

família, ensanguentados e sem vida. Esse foi um dos crimes mais chocantes dos Estados Unidos 

da década de 1950. 

 



76 

 

Mas Susan não sabia de nenhuma explicação, nem sua mãe, que disse: “Se eles 

tivessem mudado de planos, tenho certeza de que tinha telefonado. Susan, por que 

você não liga para eles? Pode ser que estejam dormindo – eu acho”. 

“E foi o que eu fiz”, contaria Susan num depoimento em data posterior. “Liguei 

para a casa deles e deixei o telefone tocar – pelo menos um minuto, ou mais. 

Ninguém atendeu, então o senhor Ewalt sugeriu que fôssemos até a casa e 

tentássemos ‘acordá-los’. Mas quando chegamos lá – eu não quis ir em frente. E 

entrar na casa. [...]” 

[...] Nesse ínterim, o sr. Ewalt tinha chegado à conclusão de que talvez não 

devesse ter deixado as meninas entrarem sozinhas na casa. Estava saindo do carro 

para ir atrás delas quando ouviu os gritos, mas antes que conseguisse chegar à casa 

as meninas já corriam em sua direção. Sua filha gritou: “Ela está morta!”, e atirou-

se em seus braços. “É verdade, papai! Nancy está morta!” (CAPOTE, 2003.) 

 

Apesar das atrocidades que rondam o crime, o fato ganhou maior notoriedade depois que o 

jornalista e escritor Truman Capote decidiu apurar minuciosamente os horrores desse assassinato.  

A obra que narra o assassinato da família Clutter foi intitulada A Sangue Frio e publicada 

em 1965. A primeira edição do “romance de não ficção” de Truman Capote foi originalmente 

publicado na revista The New Yorker, dividido em quatro capítulos. Um dia após à morte da 

família, Capote lê sobre o fato em uma nota de um jornal, onde retratava de maneira sucinta a 

chacina dos Clutter. Decide a partir disso, se mudar para a cidade de Holcomb junto com sua amiga 

Herper Lee e apurar de maneira minuciosa desde a cotidiano da família, costumes da população da 

cidade, até mesmo, analisar o psicológico dos criminosos.  

O livro narra toda a história do assassinato da família Clutter. O autor traça um paralelo 

desde as últimas vinte e quatro horas das vítimas até a prisão e a execução dos criminosos no 

corredor da morte, seis anos após o crime. 

Ao chegar na cidade, Truman dá início ao seu trabalho. Começa a entrevistar familiares das 

vítimas, moradores de Holcomb, Garden City e outras cidades que compõe o condado de Finney, 

e após a descoberta dos responsáveis pelo genocídio, seus parentes e os próprios criminosos. Além 

disso, Capote teve acesso também à alguns dados oficiais da polícia, diários da família Clutter, – 

principalmente o de Nancy - cartas enviadas por parentes de Perry e Dick, bem como análise do 

relatório psicológico dos dois. 

Houve bastante aproximação de Truman com Perry Smith. O autor se identificou com a 

infância conturbada e a história de vida do assassino. Existiram boatos de que Perry e Capote 

mantinham um relacionamento amoroso. Em determinados momentos da obra, é perceptível a 

empatia maior de Capote com Perry, pois existem passagens onde o autor reserva longas páginas 
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para a integração de cartas enviadas pela irmã e pelo pai de Perry. Este relata a sua dura infância e 

como a separação dos pais influenciou para suas escolhas no futuro, sua vida na cadeia quando 

responsável por outros crimes, e faz até uma análise psicológica de Perry, onde o define como 

“inteligente demais para um criminoso comum”:  

 

“Havia uma grande empatia entre o personagem real, Smith, e o escritor Capote. 

Os policiais estavam certos que os dois eram amantes e que Truman subornava 

guardas para encontrar-se com Perry Smith” (SUZUKI JR, 2003, p. 427) 

 
A Sangue Frio foi um grande sucesso de público e de recepção crítica. Apesar de não iniciar 

o movimento do Jornalismo Literário, foi a obra que ganhou maior notoriedade do público, pois se 

apropriou do gênero literário romanesco que estava em alta no período de publicação da obra, 

integrou características do realismo social e utilizou-se de técnicas jornalísticas para a apuração. A 

diferença principal entre as obras de Jornalismo Literário anteriormente publicadas e A Sangue 

Frio é que Capote não definia sua obra como jornalística mas sim como um romance, com 

características da escola literária do Realismo, mas não ficcional, ou seja, um relato verdadeiro 

“romantizado”. 

Como dito anteriormente, a primeira versão da obra foi dividida em quatro partes e 

publicadas separadamente na revista The New Yorker. A última parte, o quarto capítulo, faz o 

periódico bater recordes de vendas no ano de 1959. Publicada em 25 de setembro de 1966, as 

pessoas ansiavam para descobrirem os detalhes vividos pelos criminosos em suas últimas horas de 

vida no corredor da morte.  

A obra de Capote descreveu fidedignamente os costumes dos moradores da pequena cidade 

de Holcomb assim como o seu medo póstumo ao assassinato da família Clutter. Descreve também 

o choque que a comunidade recebeu ao saber que pessoas tão importantes de seu cotidiano foram 

brutalmente assassinados, e pior ainda, sem motivo aparente. Capote também foi responsável por 

relatar os costumes dos assassinos, seus vícios, seus trejeitos e suas trajetórias após cometido o 

crime, e até a investigação do corpo policial responsável. Isso serve para que o leitor perceba a 

verossimilhança da obra com o real. 

Inicialmente, por acreditar que nunca se encontrariam os responsáveis pelo assassinato, a 

investigação policial demorou cerca de seis meses. Um ex-companheiro de sela de Dick, que foi 

funcionário de Herbert Clutter, revela à polícia que contou à Dick sobre um suposto cofre 

milionário que havia visto na fazenda dos Clutter e que o companheiro ficara fascinado com a 
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história da cidade e sobre a suposta quantia que estaria guardada no interior do cofre. Perry Smith 

e Richard Hickock foram presos na cidade de Las Vegas em meados de julho de 1960. Não negaram 

o crime, e em abril de 1965 foram julgados e condenados, sendo pouco tempo depois executados 

no estado do Kansas. Capote aguardou até a morte dos criminosos para finalmente publicar sua 

obra; ele se recusava a publicá-la sem que Perry e Dick passassem pelo corredor da morte, o que 

lhe causou uma pré-depressão. 

 

O protagonismo de A Sangue Frio no Jornalismo Literário 

 

 Muitos escritores usufruíram das técnicas do jornalismo literário para fugir do simples e 

triste jornalismo cotidiano, seja quando a convergência entre jornalismo e literatura atingiu seu 

ápice no século XVII e XIX, ou quando se via seu declínio, a partir da primeira metade do século 

XX. O importante é que sempre houve um escritor ou outro que desejava mesclar essas duas 

técnicas e construir um romance-reportagem, uma crônica-reportagem ou um conto-reportagem. E 

muitos desses inspiraram Capote a escrever A Sangue Frio.  

Um desses foi o escritor e jornalista norte-americano John Hersey, que em 1946, logo após 

o fim da Segunda Guerra Mundial, enviou para a revista The New Yorker uma reportagem 

especial que narrava a cobertura da Guerra e sobre a bomba que destruiu a cidade de Hiroshima, 

no Japão. A obra leva o mesmo nome da cidade japonesa e seu sucesso quando publicada é imenso, 

tendo vendido mais de 300 mil exemplares da revista somente na primeira semana. (TALESE apud 

BRASIL, 2003, p. 30) 

Impulsionado por essa e outras obras, Capote consegue trazer visibilidade novamente para 

o Jornalismo Literário dez anos após a publicação de Hiroshima8, e torna-se inspiração para 

diversos outros escritores posteriores, como o próprio Tom Wolfe, para a publicação do popular 

“Manifesto do Novo Jornalismo”.  

Muitos atrelam o sucesso de Capote à maneira como a obra é escrita pois traz fielmente o 

real escrevendo esses relatos da forma mais literária possível, o que até então nenhum outro autor 

tinha conseguido mesclar. Há quem ache que a obra de Capote não se inclui no Jornalismo 

Literário, e que seja mais literária que jornalística; o fato é que toda e qualquer história literária é 

contada a partir de um ângulo, em espaço e tempo resolutos e com a presença de personagens.  

                                                           
8 HERSEY, John. Hiroshima. New York: Alfred A. Knopf, 1946. 
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Narrativas como a de A Sangue Frio apresentam uma estrutura com elementos 

indispensáveis a qualquer narrativa: foco narrativo, tempo simples e cronológico, espaço real ou 

mimético onde se passa a história e personagens que dão sentido à história. 

Na construção do texto jornalístico diário, o tempo é um elemento pouco explorado. No 

lead só se diz “quando” o fato aconteceu e dificilmente descrevem acontecimentos que 

desencadearam o fato principal ou eventos posteriores. Na obra de Capote o tempo é usado com o 

intuito de prender o leitor a obra, utilizando de pausas para produzir clímax e anticlímax no enredo.  

Capote foge de todas as características do jornalismo capitalista que estava em alta quando 

criava A Sangue Frio, e traz de volta para as redações jornalísticas aquilo que havia se perdido com 

o início da segunda metade do século XX: a subjetividade. 

 

O fato e a ficção no romance-reportagem de Truman Capote 

 

Em A Sangue Frio, o real torna-se fictício. Estratégias jornalísticas de convencimento são 

utilizadas pelo narrador, e pode-se considerar que Capote buscou levar a credibilidade ao leitor 

através da comprovação dos fatos por meio de fontes e documentos que comprovassem o que 

estava sendo narrado. 

No livro, o autor intercala acontecimentos cotidianos da cidade de Holcomb, descrição do 

espaço detalhadamente, e também, das características físicas e psicológicas dos quatro membros 

assassinados da família Clutter e também dos assassinos, Perry Smith e Richard Hickock. Existem 

personagens secundários que compõe a narrativa e seus depoimentos que influenciam na 

construção do discurso.  

Inicialmente, as características ficcionais literárias parecem ausentes dentro da narrativa em 

função da grande ligação da obra com os fatos, mas a literalidade presente em A Sangue Frio é 

responsável pela organização desses fatos e como eles serão descritos. Algumas das propriedades 

literárias perceptíveis na obra de Capote, são: diegesis, narrador heterodiegético, narração 

heterodiegética centrada no narrador, perspectivas centradas nos personagens, narração 

intercalada, progressão temática, o realismo social, descrições das características físicas e 

psicológicas das personagens, subjetividade e verossimilhança. (REUTER, 2004). 

Quanto às características jornalísticas, são perceptíveis a realidade concreta, a reconstrução 

da história cena a cena, diálogos completos e sem interferência de quem os narra, discurso indireto, 
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exposição do ponto de vista de diferentes personagens, registro do hábito da comunidade e a 

imparcialidade. (LIMA, 2009). 

 

[...] um romance, ainda que se caracterize por dominantes, geralmente integra 

fragmentos organizados alternativamente sobre vários componentes: é o caso 

daqueles dominados pela combinação mais poderosa – a narração heterodiegética 

centrada no narrador – que permite “desconexões” aparecendo qualquer outra 

combinação; é também o caso de numerosas histórias de vida que oscilam, com 

um narrador homodiegético, entre a perspectiva do narrador e a do ator. 

(REUTER, 2004, p. 78) 

 
Mas para fazer jornalismo literário não basta somente pegar ambas características e criar 

um texto. É preciso apuração, análise da história e do enredo que será construído, e ultrapassando 

os limites do lead, deve-se responder por fim mais uma pergunta: e daí?  

O escritor necessita de um propósito específico com a publicação de sua obra jornalística 

literária. Esse propósito precisa ultrapassar o da informação. Não basta somente informar o leitor 

sobre o caso que será narrado, esse é dever do jornalismo cotidiano. Segundo Aristóteles em sua 

Arte Poética, uma obra literária exerce diversas funções sobre o público que a recebe. Essa função 

é variada, podendo ser histórica, moralista, filosófica, sociológica, educacional etc.; ou seja,  vai 

depender de quem à compõe e qual objetivo o autor deseja atingir a curto e a longo prazo. 

 

Considerações Finais 

 

 O Jornalismo Literário rasga todas as formalidades e concepções estanques que amarravam 

o jornalista ao jornalismo cotidiano trazendo consigo um novo modelo narrativo, que reúne 

elementos ficcionais da literatura e o enredo factual do jornalismo. 

É imprescindível discutir a importância de Truman Capote e sua obra, A Sangue Frio, para 

a construção desse novo cenário em ambos os campos. Capote é responsável por uma das obras 

mais memoráveis do Jornalismo Literário do século XX, inclusive em uma época onde essa prática 

já era tida por muitos como extinta e ultrapassada.  

O Jornalismo Literário traz uma nova abordagem para o factual, mostrando que narrar um 

acontecimento é a arte de recriar uma notícia e possibilita ao seu público leitor diversas formas de 

leitura ao que está sendo apresentado, tornando-os capazes de produzir novos significados para a 

história em narração, mesmo que o leitor já conheça o fato por completo. 
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Inspirados pelo realismo social, os jornalistas literários agora se preocupam com objetivos 

que ultrapassam a informação, passando a desenvolver diversos papeis (sociais, políticos, morais, 

históricos e etc.). 

Em linhas gerais, é possível afirmar que, apesar de não iniciar o movimento, Truman Capote 

revoluciona o fazer jornalístico com A Sangue Frio e adentra o mundo da literatura contemporânea 

com uma obra que contribui para o aprimoramento da linguagem jornalística e que explorou o 

estilo e a narrativa literária, além de funcionar como espelho para diversos jornalistas. 

 

A SANGUE FRIO: ANALYSIS OF THE NARRATIVE OF ITS LITERATURE WORK 

AND IMPACT OF THE NON-FICTION TO THE NEW JOURNALISM 

 
ABSTRACT: Truman Capote is the author of one of the literary journalism’s best sellers, In cold blood 

(1965), a journalistic verification which tells the death of four members from the Clutter Family by two 

former prisoners who went to the family’s house in search of Money, at Holcomb (Kansas, USA). After 

knowing about the news through a simple note at The New Yorker, a newspaper Truman worked for, he 

decided to move to Holcomb to get more information and to start verificating the facts. He’ll spend six years 

in that city, following the initial police investigations until the criminors’ execution by death penalty. Capote 

will also follow the routine and habits of Holcomb. By telling what happened and analizing the murderers’ 

psychological profile, Truman launches a new literary gender, the non-fiction novel, and produces a 

remarkable work, breaking paradigms between journalistic and fictional writing. The narrative 

sophistication employed by Truman transformed a most traditional gender, police story, and put In cold 

blood into one of the greatest moments of the 20th century’s American Literature. This essay aims to analize 

Truman Capote’s piece and the influences that traditional novel had on journalistic reports and the impact 

of a new gender – non-fiction novel – on daily journalism. 

 

KEYWORDS: Literary journalism. Non-fiction novel. New Journalism. Capote. 
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A VOZ FEMININA EM O SEMELHANTE DE ELISA LUCINDA: QUEBRANDO 

ESTEREÓTIPOS 

 

Laércio Soares da Costa - CESTI-UEMA 

Orientador: Douglas Rodrigues De Sousa - UEMA/UESPI 

 
“O fato de que sou escritora: uma mulher escritora, não 

uma dona-de-casa que escreve, mas alguém cuja 

existência, em sua totalidade, é comandada pelo ato de 

escrever. ” 

(Simone de Beauvoir). 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir questões que envolvem o universo e a subjetividade 

feminina expressos no livro O semelhante, da escritora contemporânea afro-brasileira Elisa Lucinda. O 

recorte temático extraído desse livro envolve uma reflexão que visa elucidar como se ocorre a quebra de 

estereótipos - representação da mulher negra - uma vez que tem como destaque resquícios de um passado 

escravocrata marcada pela opressão colonialista, e outra em que se sobressai uma visão machista sobre a 

mulher, seja ela negra ou não, como sendo designada ao lar e à condições de subalternidade. Desse modo, 

a ruptura desse estereótipo resultará na construção da identidade dessa nova mulher.  Para dar respaldo às 

nossas discussões e análises usaremos como referencial teórico escritores e teóricos (as) que escrevem sobre 

essa vertente tão abrangente, tais como: Frantz Fanon (2008), Stuart Hall (2006), Miriam Alves (2011) e 

outros que poderão ser utilizados quando necessário. A metodologia utilizada é totalmente de cunho 

bibliográfica feita por meio de livros, artigos, revistas e periódicos de ampla circulação. Nossas análises 

revelaram que a subjetividade feminina na poesia da autora serve como mecanismo para resolver os conflitos 

raciais e machistas presentes na sociedade brasileira, além de proporcionar a (re) construção da identidade 

feminina. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Identidade; Sujeito lírico feminino.  

 

Introdução 

O universo feminino é uma das questões mais discutida na poesia de Elisa Lucinda, 

principalmente, em seu livro O semelhante. Conforme ela mesma afirmou em uma entrevista ao 

itaú cultural: “sou mulher, sou negra e sou brasileira. E o impacto dessa realidade escorre na minha 

literatura”.  
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Essa engajada poetisa não esconde a percepção que possui de seu tempo, o olhar profundo 

sobre a realidade entre as entrelinhas da atualidade, pois seus versos demonstram uma produção 

propriamente contemporânea em que ela observa, decifra e incomoda-se com mazelas de seu 

tempo. Pode-se afirmar que Lucinda pertence verdadeiramente a seu tempo, pois é anacrônica, 

intempestiva e, por conseguinte, contemporânea, o que na compreensão de Agamben (2009) é uma 

pessoa que não coincide perfeitamente com seu tempo, nem está adequado às suas pretensões e 

cuja sensibilidade é mais apurada que a de outros, pois percebe e apreende o seu tempo com certa 

gravidade.  

No livro O semelhante, podemos notar a luta de um eu-lírico feminino em busca da 

construção de uma identidade feminina que vai de encontro aos arquétipos dos valores patriarcais. 

A autora, diante de uma sociedade brasileira altamente machista e sexista, usa e abusa de uma 

linguagem em que o corpo da mulher é erotizado de forma crítica, com a intenção de desconstruir 

imagens que se têm, principalmente, da mulher negra, “objeto sexual”, “mulher do lar”, construídas 

culturalmente desde o período colonial.   

A poesia como manifestação dos sentimentos humanos e instrumento que dá voz-identitária 

é usada nos versos de Lucinda como uma expressão de denúncia, revolta e insatisfação com o 

preconceito e o racismo ainda existente. Dessa forma, a mulher usando de sua criatividade e 

subjetividade vai intensificando sua sede por justiça, seu lugar na literatura e no cenário intelectual 

brasileiro.  

Sabe-se que no final da década de 1970, os temas envoltos da literatura feminina e negra 

no Brasil foram ganhando força discretamente. Segundo Miriam (2011), nessa mesma década 

diversos grupos de escritores organizados em variados estados, com uma linguagem esteticamente 

inovadora, abrem caminhos para uma literatura na qual a voz do negro passa a ser ouvida e 

divulgada. Ainda, conforme Miriam (2011), integrante do Quilombhoje até 1989, pode-se dizer 

que ser mulher negra e escritora no Brasil é quebrar estereótipos, é romper com uma tradição, que 

mesmo depois da abolição da escravatura, em 1888, continua a relegar à mulher o lugar da casa, e 

ao negro o espaço das favelas e da marginalização.  

A natureza do estereótipo é bastante estudada, sabe-se que ela nasce com a linguagem, ou 

seja, através de um signo linguístico constrói-se uma definição valorativa que acompanha o ser 

conceituado, tal definição é perpetuada de a geração a geração no imaginário dos indivíduos que a 
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encorpou ao seu vocabulário e conhecimento de mundo. Em sua revista Maria aparecida descreve 

o estereótipo da seguinte forma: 

O estereótipo, assim como o conceito, é um reflexo/refração específica da 

realidade - ou seja, reflete com desvios, como um lápis que, colocado em um copo 

de água, "entorta" -, mas o estereótipo comporta uma carga adicional do fator 

subjetivo, que se manifesta sob a forma de elementos emocionais, valorativos e 

volitivos, que vão influenciar o comportamento humano. Ele se manifesta, 

portanto, em bases emocionais, trazendo em si, como já dissemos, juízos de valor 

pré-concebidos, preconceitos, e atuam na nossa vontade.” (BOCCEGA, 1998, p. 

10) 

A partir da citação anterior pode-se compreender o desvio que o estereótipo causa em 

relação ao ser estereotipado, pois desvia a essência que tal indivíduo possui. Embora a própria 

pessoa saiba quem é enquanto sujeito social vale destacar, o que está em jogo, quando se discute 

estereótipos, é o que se diz sobre tais pessoas e grupos, pois isso interfere de alguma forma a ação 

dessa pessoa estereotipada na sociedade. Por este motivo, muitos escritores (as) engajados (as) 

manifestam-se por meio de suas obras contra as formas de preconceitos e discriminações 

produzidos pelo estereótipo. Tal função é muito bem desempenhada por meio da poesia. 

Paz (1982) argumenta que a natureza da poesia possui um poder capaz de transformar o 

mundo, pois a subjetividade nela presente revela de forma revolucionária seu método de libertação 

interior. Sem dúvida alguma ela sempre esteve presente nas sociedades e por meio dela poetas 

descreveram seus sentimentos, desejos, inquietações e visões sobre a realidade em que viviam. 

É o caso, por exemplo, de Elisa Lucinda que através de sua poesia intimista confere uma 

representação peculiar que, somente uma mulher, com a arte da palavra, poderia melhor expressar, 

com suas vivencias, anseios, desejos e inquietações, o universo feminino. Tal subjetividade capta 

muito bem o olhar humano sobre si, a imagem social que se tem das mulheres e os papeis 

discriminatórios que às vezes lhes são delegados. 

Elisa Lucinda é, pois, uma artista completa, escreve, interpreta, canta e declama seus 

poemas. Nascida no dia 2 de fevereiro de 1958, em Vitória-Es, essa escritora tem se destacado no 

vasto campo literário, sobretudo, da poesia. A pesar de ser uma mulher com variadas formações e 

atuações é, sem sombra de dúvidas, pela poesia que essa capixaba é apaixonada. Podemos deduzir 

que, através de sua capacitação no curso de interpretação teatral de poesia, suas declamações 

ganham notoriedade e sua poesia é ouvida, recebendo vida e voz. Inclusive, o presente livro a ser 
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analisado neste artigo recebeu o nome de O semelhante devido aos espetáculos de declamações 

poéticas realizados por Elisa. 

Negritude X colonialismo 

No período correspondente ao colonialismo no Brasil, sabe-se que muitos negros africanos 

foram trazidos à força como escravos (tráfego de negros entre o século XV a XIX) para realizarem 

no Brasil trabalhos braçais e desumanos, muito deles relacionados à criação de engenho de açúcar. 

Nesse período, muitos colonos europeus mantiveram relações sexuais com negras e principalmente 

com as denominadas “mulatas” que eram possuídas em troca de “pagamentos” ou até mesmo contra 

a própria vontade e nesse sentido eram tratadas como objetos de prazer. 

O levantamento histórico feito por Priori (2011) apresenta o racismo dos colonos em relação 

às mulheres que não fossem de cor brancas como fáceis para a conjunção carnal. Geralmente, com 

as negras e mulatas era usada uma linguagem chula e direta para fins de fornicação e libertinagem, 

enquanto que as mulheres brancas eram tratadas com galanteios e palavras amorosas. 

Nos versos elisianos do poema Mulata exportação, pode-se perceber como se dá o elo opressor 

de uma voz masculina que é reflexo do eurocentrismo colonizador: 

“Mas que nega linda 

E de olho verde ainda 

Olho de veneno e açúcar! 

Vem nega, vem ser minha desculpa 

Vem que aqui dentro ainda te cabe 

Vem ser meu álibi, minha bela conduta  

Vem, nega exportação, vem meu pão de açúcar!  

(Monto casa procê mas ninguém pode saber, entendeu meu dendê?) 

Minha tonteira minha história contundida 

Minha memória confundida, meu futebol, entendeu meu gelol? 

Rebola bem meu bem-querer, sou seu improviso, seu karaoquê;  

Vem nega, sem eu ter que fazer nada. Vem sem ter que me mexer 

Em mim tu esqueces tarefas, favelas, senzalas, nada mais vai doer. 

Sinto cheiro docê, meu maculelê, vem nega, me ama, me colore 

Vem ser meu folclore, vem ser minha tese sobre negro malê 

Vem, nega, vem me arrasar, depois te levo pra gente sambar.” [...] 

(LUCINDA, 2007, p. 184) 

 

A começar pelo título do poema, percebe-se a crítica feita à classe androcêntrica que trata 

a mulher mestiça como um produto que pode ser vendido, comprado ou exportado. Antes de se 

aprofundar nas análises, cabe esclarecer que o termo mulata para alguns estudiosos possui uma 
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carga negativa, enquanto para outros não. Todavia, para este artigo o conceito de tal palavra 

anuncia o resultado do processo de miscigenação entre os povos de origem africana e outras etnias. 

No desenrolar dos versos é notável que o conteúdo abordado pela voz do eurodescente 

envereda para o lado da sexualidade tornando, portanto, a mulher afrodescendente como objeto 

sexual. Tal imagem que se tem sobre mulata como portadoras de uma alta sensualidade e beleza 

foram repercutidas no imaginário de muitos indivíduos, principalmente por meio de algumas obras 

literárias em certos tempos: 

Não faltaram marcas do apetite masculino em relação à morena ou mulata na 

literatura dos séculos XVIII e XIX. O riso de pérolas e corais, os olhos de 

jabuticaba, as negras franjas e a cor do buriti são os signos sedutores dessa fêmea 

que convida ao paladar, à deglutição, ao tato. São elas as verdadeiras presas do 

desejo masculino, mulheres-caça, que o homem persegue e devora sexualmente. 

Morenice e robustez eram, então, padrões de erotismo velado e de beleza. 

(PRIORI, 2011, p. 22) 

 

 Acrescenta-se ainda que, além de serem desejas, tais mulheres eram degradadas e tratadas 

como meretrizes. O próprio poeta Gregório de Matos, narra Mary Del Priori (2011) dedicava vários 

poemas às mulatas baianas e neles fica claro o tom lascivo nos versos ao descrevê-las. Além disso, 

aquelas de peles mais escuras eram tratadas com grande desprezo e preconceito. 

Percebe-se também que, a insistência da voz masculina nesse poema é contundentemente 

agressiva, pois usando de um discurso colonialista altamente racista e preconceituoso, tal voz busca 

no passado histórico uma forma de persuasão marcada pela opressão. Nesse jogo ideológico, a 

linguagem utilizada pelo eurodescendente traz imagens subversivas, tais como: “tarefas”, “favelas” 

e “senzalas”.  

Além disso, destaca-se no vocabulário do homem colonizador, a abrangência do 

conhecimento acerca da origem raça africana, evidenciado pelos termos: “dendê”, fruto e semente 

do dendezeiro de origem africana naturalizada no Brasil e da qual se extrai um óleo muito utilizado 

na culinária baiana; “maculelê”, outra palavra que possui relação com o povo africano, sendo, 

questionada quanto sua origem, no entanto, muitos acreditam que suas raízes sejam mestiças, 

envolvendo a mistura do africano e do índio brasileiro; “malê”, palavra que designa os 

descendentes de malês, povo africano de religião mulçumana que lutaram na revolta dos malês 

contra o sistema escravocrata brasileiro.  
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Em suma, o colonizador usa de artifícios que generalizam a cor negra, ou melhor, as raízes 

africanas, independentemente de suas etnias, as negras sempre seriam coisificadas como 

instrumento sexual do branco europeu. 

Opondo-se a tal voz, nesse mesmo poema, temos uma voz feminina negra, desejosa de 

construir uma nova imagem sobre sua identidade e personalidade. Portanto, ninguém melhor, para 

fazer isso do que ela mesma ao representar a subjetividade do povo negro:  

Imaginem: Ouvi tudo isso sem calma e sem dor. 

Já preso esse ex-feitor, eu disse: “Seu delegado...” 

E o delegado piscou. 

Falei com o juiz, o juiz se insinuou e decretou pequena 

pena 

com cela especial por ser esse branco intelectual... 

Eu disse: “Seu Juiz, não adianta! Opressão, Barbaridade, 

Genocídio 

nada disso se cura trepando com uma escura”! 

Ó minha máxima lei, deixai de asneira 

Não vai ser um branco mal resolvido 

que vai libertar uma negra: 

Esse branco ardido está fadado 

porque não é com lábia de pseudo-oprimido 

que vai aliviar seu passado. 

Olha aqui meu senhor: 

Eu me lembro da senzala 

E tu te lembras da Casa-Grande 

E vamos juntos escrever sinceramente outra história  

Digo, repito e não minto: 

Vamos passar essa verdade a limpo 

porque não é dançando samba 

que eu te redimo ou te acredito: 

Vê se te afasta, não invista, não insista! 

Meu nojo! 

Meu engodo cultural! 

Minha lavagem de lata! 

 

Porque deixar de ser racista, meu amor, 

Não é comer uma mulata!  

(LUCINDA, 2007, p. 184-185). 

No poema, a voz feminina convida o branco conquistador para que juntos possam escrever 

“outra história”. Atualmente, os estudos sobre identidade têm se intensificado no final do século 

XX e início do século XXI, o que segundo Hall (2006) tem ocasionado uma crise de identidade, 

devido um tipo de mudança estrutural que está transformando as sociedades modernas, pelo que 

podemos compreender que a identidade é construída culturalmente através da história. 
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Infelizmente, um grande erro que ocorreu na humanidade foi a escravidão que tem manchado a 

representação negra, como afirma Fanon (2008, p. 190) “A desgraça do homem de cor é ter sido 

escravizado”. 

Todavia, a voz negra do poema, ao olhar para seu passado e perceber o quanto a sociedade 

se transformou, o quanto a tem história mudado, agora, ela conhecedora dos seus direitos, vai à 

busca de uma solução “Falei com o juiz”, a pesar, da punição tem sido selecionadora, resguardando 

“privilégios” para uma classe, o que seria novamente uma questão de cor: “o juiz se insinuou e 

decretou pequena pena com cela especial por ser esse branco intelectual...”. 

Embora, a constituição de 1988 decrete no artigo 5º e inciso XLII “a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” 

(FÉRRER, 2017, p. 4). Sabe-se, ainda, que o Brasil possui altos índices de racismo e variadas 

formas de discriminações.  

Como resultado dessas evoluções, a forma de identidade tem se alterado e, 

consequentemente, a imagem da mulher negra que não aceita ser tratada como antigamente e, por 

esse motivo, não se conforma: “Vê se te afasta, não invista, não insista!”, “Porque deixar de ser 

racista... Não é comer uma mulata”. Outros escritores negros têm abraçado essa mesma temática 

e demonstrado um espírito bravo e lutador em quebrar o estereótipo construído pela fase do 

colonialismo tão opressor: “Não tenho o direito de me deixar atolar nas determinações do passado. 

Não sou escravo da Escravidão que desumanizou meus pais.” (FANON, 2008, p. 190). 

 

Mulher X estereótipo “do Lar” 

Com a intenção de descontruir a imagem da mulher como sendo designada ao lar doméstico 

e totalmente dependente do homem, surge uma “revolução implantada pelo feminismo pós-guerras, 

as “do lar” passam a transitar no espaço exterior, desde que seguidas regras básicas de 

comportamento, evitando as ameaças que as comprometessem e ao “sagrado lar”” (MIRIAM, 

2011, p. 183). 

Embora a mulher venha alcançando mais espaço na sociedade, ainda que timidamente, seja 

como escritora, apresentadora, jornalista, atriz, na política e outras modalidades. Percebe-se, ainda, 

que sua representação continua, na maioria das vezes, seguindo caminhos que não lhe dá o valor 

de destaque ocupado atualmente. Como bem exemplifica Miriam (2011, p. 183): “Na literatura 
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escrita por homens, a representação da mulher segue vários caminhos, mas, de certa forma, ainda 

se perpetua a dicotomia entre as “do lar” e as outras, as de “fora do lar””. 

Seguindo essa temática, o poema A escolha, de Elisa Lucinda, apresenta uma reescrita da 

história de Penélope, esposa de Ulisses, da obra Odisseia de Homero: 

[...]Elejo sempre o encontro 

Ele é o ponto do crochê. 

Penélope invertida 

Nada começo de novo 

Nada desmancho 

Nada volto 

Teço um novo tecido de amor eterno 

A cada olhar seu de afeto 

Não ligo para nada que doeu[...] 

(LUCINDA, 2007, p. 74,75). 

 

“Penélope invertida” é assim que, o eu-lírico desse poema vai de encontro aos arquétipos 

de que a mulher deve sempre ficar em casa à espera da redenção do homem. O título do poema já 

confere à mulher certa independência, pois ela é quem decide o que fazer de sua vida, enquanto, a 

Penélope de Homero deveria esperar submissa a volta do seu amado, tido como morto, e para que 

não se casasse novamente, pois a cultura impunha isso à mulher, ela promete aos seus pais que 

após o termino da tessitura de uma colcha, casar-se-ia, porém o que era feito durante o dia à noite 

era desmanchado, adiando constantemente a promessa feita. 

Contribuindo com a visão do empoderamento da mulher tem-se a presença do verbo tecer, 

do latim texere, conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo “teço” que nos remete a 

ideia da autossuficiência feminina em construir sua própria história.  Além disso, pode-se 

compreender através da presença das expressões “nada começo de novo”; “nada desmancho” e 

“nada volto” que o sujeito feminino do poema está comprometido em levar uma vida de novidades, 

desprendendo-se de qualquer forma alienante que a sociedade ou cultura queira lhe impor como 

conduta social. 

 Silva (2001) expõe em sua dissertação as variadas formas de comportamentos assumidos 

pelas vozes femininas e uma delas chama a atenção por denunciar a atitude de dominação do pátrio 

poder, por essa razão, a subjetividade expressada nos versos elisianos, em sua maioria, apresenta 

um eu-lírico libertário que vai de encontro às forças opressoras da sociedade na busca por 

conquistar o espaço tão aspirado pelo qual tem lutado. 
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Conclusão 

Portanto, podemos afirmar que a obra, O semelhante, nos apresentou como a mulher negra 

se sente ao ser vista, sob uma representação que começou no período colonial, entretanto, o seu 

desejo de construir uma nova identidade rompe com o estereótipo histórico, ou seja, uma (re) 

construção que não tenha reflexos racistas e sexistas que marcaram sua história. Também, a poesia 

elisiana revela uma mulher autossuficiente, confiante e segura na luta contra os valores de uma 

sociedade patriarcal marcada pelo androcentrismo. Cada verso dos poemas dessa afrodescendente 

desponta uma subjetividade que pode ser identificada como uma voz feminina libertadora de uma 

comunidade que fora estereotipada por fatores histórico-sociais. Todavia, a modernidade põe em 

destaque sujeitos deslocados e o surgimento de novas identidades, e neste processo, a voz de muitas 

mulheres ganham notoriedade e seus papeis na sociedade passam a ser vistos sob outra perspectiva 

que são diferentes daquelas em que as condições de inferioridades eram-lhes impostas. 

Enfim, aos leitores que optarem pela poesia dessa grande artista e escritora, sem dúvida 

alguma, estará abrindo sua mente para um uni-verso em que está presente a sede por justiça, o 

deleite, o amor, o desejo de aceitação, a cor da pele, isso que nos torna não diferentes, mas sim tão 

próximos e semelhantes. 

 

THE FEMALE VOICE IN ELISA LUCINDA’S O SEMELHANTE: BREAKING 

STEREOTYPES 

 
ABSTRACT: This paper has as objective to discuss questions that deal with the female universe and 

subjectivity expressed in the book O semelhante, of the Afro-Brazilian contemporary writer Elisa Lucinda. 

The thematic clipping extracted from this book involves a reflection that seeks to elucidate how the 

breakdown of stereotypes - black woman’s representation – occurs, since it has as highlights the remnants 

of a slave-like past marked by colonialist oppression, and another in which a macho vision on the woman, 

whether she is black or not, as being assigned to the home and the conditions of subalternity. In this way, 

the rupture of this stereotype will result in the construction of this new woman’s identity. To support our 

discussions and analyzes, we will use as theoretical references writers and theoreticians who write about 

such a wide range, such as: Frantz Fanon (2008), Stuart Hall (2006), Miriam Alves (2011) and others who 

may be used when necessary. The methodology used is totally bibliographic made through books, articles, 

magazines and periodicals with wide circulation. Our analyzes revealed that female subjectivity in the 

author's poetry serves as a mechanism for resolving the racial and chauvinist conflicts present in Brazilian 

society, as well as providing (re) construction of the feminine identity. 

 

KEYWORDS: Poetry; Identity; Female lyrical subject. 
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O ESPAÇO-CONFLITO EM QUARENTA DIAS DE MARIA VALÉRIA REZENDE 

 

Jéssica Sabrina Souza Pereira - UESPI 

Herasmo Braga de Oliveira Brito - UESPI 

 
RESUMO: Este trabalho se propõe a analisar a obra Quarenta dias, de Maria Valéria Rezende, sob a ótica 

do Neorregionalismo Brasileiro. Sabe-se que, os romances neorregionalistas, em sua maioria, são 

caracterizados pela presença de algumas singularidades como a autonomia feminina das personagens, a 

questão do espaço como coparticipante, dinâmico e predominantemente urbano, somadas a narrativa 

memorialista como instrumento de resistência à padronização cultural. Essas características, juntamente 

com a manutenção de elementos herdados da tradição regionalista modernista, possibilitam uma relação de 

solidariedade firmada entre o político e o literário em tempos de alteração social profunda. Nesse sentido, 

em Quarenta dias é possível observar, em meio à narrativa, aspectos que apontam para essa 

descaracterização da cultura, assim como o impacto da ausência do espaço identificativo sobre a conduta 

das personagens. Deste modo, o objetivo é mostrar como a não acomodação do sujeito aos novos espaços 

influencia as relações, decisões e conflitos vivenciados pela protagonista. Em vista disso, pretende-se 

abordar essa escrita engajada com dilemas contemporâneos, tal como a questão do espaço como um 

importante participe do enredo e elemento de centramento do sujeito na obra de Maria Valéria Rezende. A 

presente pesquisa caracteriza-se, essencialmente, como bibliográfica. Para tanto, é feita a seleção de alguns 

momentos da narrativa, bem como o uso dos seguintes autores: Brandão (2013), Brito (2017), Scholhammer 

(2011). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Neorregionalismo. Espaço. Conflitos Internos. 

 
Introdução 

 

 Os autores do Neorregionalismo Brasileiro geralmente apresentam em suas produções uma 

escrita literária engajada, na qual nota-se certa inquietação frente aos dilemas brasileiros 

contemporâneos. Nesse sentido, é possível observar aspectos como a presença de sujeitos 

marginalizados, traços da linguagem oral e o sentimento de alteridade como um dos elementos 

impulsionadores em suas obras. A característica de se estabelecer um diálogo entre o estético e o 

social une-se a outras singularidades, como a autonomia das personagens femininas, o espaço e as 

subjetividades que o acompanham, tal qual a escrita memorialista como instrumento de resistência 

à homogeneização cultural. 

 No que se refere ao espaço nas produções neorregionalistas, observa-se que este recebe uma 

maior projeção, tal como o reconhecimento de uma participação dinâmica nos enredos. Deste 

modo, o elemento espacial interage com os personagens, de modo a influenciar e ser influenciado 

pelos sujeitos, pela cultura e por outros aspectos no decorrer das narrativas. Nesse viés, Brito (2017, 

p.32), destaca que “o espaço é um elemento coparticipante, não no sentido peremptório de 

determinação dos sujeitos-personagens, mas de atuação na condução das experiências vivenciadas 

pelas personagens ao longo da narrativa”. 
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 De acordo com autor, os espaços dentro dos romances neorregionalistas podem ser 

categorizados em três vertentes: o espaço-conflito, o espaço-personagem e o espaço-lembrança 

(BRITO, 2017). No que concerne a primeira categoria, nota-se que em Quarenta dias o espaço 

atua como elemento de centramento e de identificação dos sujeitos, sobretudo da protagonista que, 

ao ser privada deste, passa a enfrentar sérios conflitos internos. Nesse sentido, Brito (2017) afirma 

que 

 

na ausência do espaço identificativo ou na não acomodação do sujeito aos novos 

espaços, incide sobre ele o espaço-conflito em que divergências e 

incompatibilidades diante dos outros e dos novos espaços surgem e se acentuam 

sobre ele, tornando-o um ser alheio ao mundo, ao meio em que vive e ao seu 

tempo.(BRITO, 2017,p.148). 

 

Logo, observa-se que o espaço nas produções neorregionalistas faz parte da experiência 

individual e está intimamente relacionado à historicidade cultural dos sujeitos. Assim, ao ver-se 

desprovida do seu espaço de identificação a protagonista perde a sua referência e entra em crise. 

Nesse mesmo sentido, Brandão (2013), já ressaltou em seus estudos que anteriormente o 

componente espacial, não só na literatura como em outras áreas do conhecimento, foi considerado, 

a maioria das vezes, como um elemento passivo. Opondo-se a essa perspectiva, o autor destaca a 

necessidade dessa concepção estática do elemento espacial ser questionada, uma vez que hoje 

“pode-se pensar o espaço simultaneamente como sistema de organização e de significação” 

(BRANDÃO, 2013, p.35). Logo, observa-se que ao analisar o elemento espacial, sobretudo no que 

diz respeito aos romances neorregionalistas, este recebe uma maior projeção nas obras, 

apresentando mais dinamicidade e influenciando efetivamente na constituição identitária das 

personagens nessas produções. 

Nesse viés, esse trabalho tem por objetivo refletir sobre essa questão espacial, tal como a 

sua influência sobre as vivências das personagens na obra de Maria Valéria Rezende. Logo, 

pretende-se abordar o espaço dentro do enredo não somente como um elemento que integra o 

cenário, mas que atua efetivamente nas experiências subjetivas dos sujeitos, transformando-os ao 

longo da narrativa. Pretende-se, ainda, analisar o modo como a alteridade, uma das forças motrizes 

das produções neorregionalistas, atua na narrativa, permeando as experiências da protagonista e 

auxiliando no seu restabelecimento.   
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O romance Quarenta dias, de Maria Valéria Rezende, é narrado em primeira pessoa pela 

própria protagonista Alice, uma professora de Francês aposentada. Ao surgir abordando a temática 

das pessoas “invisíveis”, assim como outros problemas característicos das grandes metrópoles, em 

um texto narrativo de significativa qualidade estética, a obra ganha o Prêmio Jabuti de romance e 

livro do ano de 2015.  

Estruturalmente interessante, a obra contém muitas epígrafes que antecedem cada capítulo, 

sempre relacionadas ao tema ou a condição atual da narradora. Alguns parágrafos que não possuem 

o ponto final, tal como a própria organização interna dos textos e dos diálogos, configuram-se como 

importantes recursos estilísticos que enriquecem o romance. Nota-se, ainda, em meio ao texto 

escrito, a presença de recursos visuais como anúncios e folhetos de publicidade, recebidos na rua 

por Alice, que dinamizam e auxiliam na construção de sentido do texto ficcional, representando a 

natureza da sociedade de consumo, bem como outros aspectos característicos das grandes 

metrópoles. Nesse particular, Schollhammer (2011) destaca que 

 
a prosa contemporânea parece desenvolver novos formatos, que colocam o leitor 

imediatamente diante da imagem narrativa, devolvendo ao texto a riqueza sensível 

do texto modernista experimental, mas agora trabalhado na clave de uma 

aproximação às questões humanas mais dramáticas da realidade descrita. 

(SCHOLLHAMMER, 2011, p.95). 

 

 

Outro aspecto interessante está relacionado ao caderno com a Barbie na capa de moldura 

cor-de-rosa, que Alice encontra durante a organização das coisas para a mudança e decide levá-lo 

na sua bagagem para Porto Alegre. O caderno será o seu principal interlocutor no decorrer da 

narrativa, o qual a personagem irá reportar sempre na figura da Barbie. Logo, tal elemento surge 

como uma válvula de escape, uma possível alternativa em que a personagem poderá descarregar 

todas as suas experiências e angústias através da escrita, o que fica subentendido logo no capítulo 

inicial: “O caderno veio na minha bagagem por pura teimosia, mas com um destino oculto, tábua 

de salvação pra me resgatar do meio dessa confusão que me engoliu. Talvez (...)” (REZENDE, 

2014, p.9). Nesse particular, observa-se um trabalho de metalinguagem presente na obra. 

Igualmente interessante é o fato de a narradora realizar o trabalho manual de escrever no 

caderno, sobretudo na sociedade contemporânea, em que há todo um aparato tecnológico a 

disposição para a realização dessa tarefa. Tal aspecto fica evidente na seguinte passagem:  
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Ninguém vai ler o que escrevo, mas escrevo. É a única maneira de voltar 

inteiramente, se é que ainda dá pra fazer meia volta volver. Mas tento, por isto 

deixo quieto lá no quarto-de-hóspedes-escritório o meu dinossauro eletrônico tão 

bem conservadinho e quero mesmo é o manuscrito, deixar escorrer tudo direto do 

corpo para caneta e pro papel. 

(REZENDE, 2014, p.18).   

 
 

Logo, Quarenta dias é uma obra que chama bastante atenção, assim como outras produções 

que compõem o cenário da literatura brasileira contemporânea, pelo seu método narrativo, 

estrutura, intertextualidades, entre outros elementos que singularizam e enriquecem o texto 

ficcional. 

 

O espaço-conflito em Quarenta dias 

 

A obra Quarenta dias inicia-se com o processo de mudança de Alice de João Pessoa para 

Porto Alegre. A princípio a personagem recusara a proposta, mas, devido à pressão de Norinha, 

bem como de outros familiares e amigos, Alice acaba cedendo e partindo para o Sul atendendo ao 

desejo da filha. Logo nas primeiras páginas, percebe-se o sentimento de angústia da protagonista 

ao precisar desfazer-se do apartamento em que morava em João Pessoa e das peças que o 

compunham. Todos os objetos que ficavam para trás, postos a venda ou descartados, constituíam 

o espaço ao qual a personagem estava habituada, que por sua vez, integra a sua história e a sua 

memória. Então, assim que a prima Elizete termina de esvaziar o apartamento para a mudança, 

Alice também passa a se sentir vazia e desprovida de sentido: 

 
Fiquei eu, de pé, no meio da sala do apartamento vazio, sentindo-me também oca 

como se o aspirador de pó que Elizete brandia pela casa agora vaga, tivesse 

chupado meu recheio para fora e minha querida prima fosse vender minhas tripas 

na garagem dela, junto com o resto das bugigangas (...). (REZENDE, 2014, p.8). 

 

 

 A partir daí observa-se que tais elementos, isto é, os objetos e o ambiente que estes 

ocupavam, embora considerados de pouco valor material por Norinha e Elizete, possuem um 

grande valor afetivo para Alice, uma vez que atribuía sentido às suas vivências. Nesse sentido, 

nota-se a relevância do espaço para a constituição identitária e experiências subjetivas da 

personagem. Conforme diz Brito (2017),  
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a construção do espaço se dá pelo diálogo entre o sujeito, as subjetividades e 

memórias que marcam o lugar através das suas manifestações culturais. Nessa 

interatividade das partes, os elementos de identificação e, consequentemente, de 

pertencimento se fortalecem e dão sentido às coisas. (BRITO, 2017, p.112). 

 

 

 Os conflitos internos vivenciados pela personagem se intensificam com a sua chegada a 

Porto Alegre. Alice, que já havia partido para a cidade contrariada cedendo ao pedido de Norinha 

para auxiliar na criação de um filho que esta planejava com o marido, não se identifica com a 

metrópole e nem com o apartamento moderno, em muito distinto do seu antigo apartamento em 

João Pessoa, o que pode ser observado nas seguintes passagens:  

 

Palavras mágicas que permitiam me deixar levar, calada, durante quase todo o 

percurso noturno, que foi como não estar em cidade alguma, através de um desfilar 

de postes, luzes, portas e janelas, esquinas, todas iguais, a impressão de estar 

voltando sempre às mesmas ruas (...). (REZENDE, 2014, p.40).   

 

Custei a reconhecer, numa prateleira preta, parte de meus velhos livros deslocados 

e encabulados naquele cenário emergente de novela de televisão, entre coisas 

impessoais aqui e ali a mancha cor de jerimum ou vermelho-sangue de algum 

objeto igualmente geométrico e sem sentido, sem história nem nexo, coisas 

espalhadas a esmo ou segundo uma intenção inteiramente alheia e 

incompreensível pra mim (...). (REZENDE, 2014, p.40). 

 
 

O caráter padronizado do apartamento em que se encontra nesse momento, bem como de 

outros lugares da cidade de Porto Alegre, não faz sentido nenhum para Alice. O espaço do 

apartamento, em particular, de aspecto sofisticado, preenchido por móveis planejados, geralmente 

nas cores preto ou branco, tal como por objetos geométricos de cores fortes, não possui em seu 

âmago uma base cultural e nenhuma historicidade, sobretudo para a protagonista. 

 A antiga residência de Alice, uma vez que possuía a combinação de elementos específicos 

e qualidades diferenciadas que agradavam e representavam aspectos culturais das vivências da 

protagonista, não configurava mais somente um espaço físico, mas um lugar de identificação para 

a personagem. 

 Na medida em que a personagem não reconhece e não se identifica com o novo ambiente 

padronizado, esta também encontra dificuldades para reconhecer a própria imagem em meio à essa 

situação. Esses conflitos dos espaços em Alice a atormentam. A protagonista sente-se deslocada 

durante a maior parte da narrativa, uma vez que o espaço é um importante partícipe da constituição 
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identitária da personagem, identidade esta que na ausência do espaço identificativo acha-se em 

conflito. Como destaca Brito (2017), “quando não pertencentes aos seus espaços, os sujeitos 

sentem-se desprovidos de identificação e as coisas consequentemente perdem seus sentidos” 

(p.145). 

 No decorrer da narrativa, o estado conflitante da protagonista tende a se agravar. Alguns 

dias após a sua chegada em Porto Alegre, Alice é convidada por Norinha para conhecer a casa nova 

dela e do marido Umberto e aceita prontamente para evitar desavenças com a filha, atitude que a 

personagem assumiu desde que cedeu à determinação de mudar-se para a cidade. Ao deparar-se 

com a casa que a narradora identifica como “outro apartamento-modelo tabuleiro de xadrez, como 

o meu, só que bem maior (...)” (REZENDE, 2014, p.74); observa-se, mais uma vez, o estilo 

padronizado e luxuoso característico de apartamentos como este situados nas grandes metrópoles 

e que refletem aspectos de uma cultura urbana padronizada e artificial. Esse ambiente, assim como 

o espaço do novo apartamento onde a personagem passou a residir, não se apresenta como um lugar 

acolhedor para ela, isto é, Alice não se sente em “casa”. Nesse sentido, Brito (2017, p.110), ao se 

referir às influências do espaço urbano sobre os indivíduos, destaca que: “A presença no meio 

urbano promove nos sujeitos um sentimento não só de estranhamento, mas de sentir-se deslocado”. 

 Após o jantar no apartamento novo da filha, Norinha revela a Alice que ela e o marido estão 

se preparando para passar uma temporada de mais ou menos seis meses na Europa devido a 

aprovação de um projeto de pós-doutorado de Umberto e uma bolsa de pesquisa que esta conseguiu. 

Tal revelação deixa a protagonista paralisada, e faz com que momentos depois ela saia às pressas 

do apartamento sem dar ouvidos aos apelos do casal. A determinação de Nora e Umberto agravam 

a crise vivenciada pela personagem, uma vez que esta, que ainda tentava adaptar-se a cidade de 

Porto Alegre e aos novos espaços, precisaria passar esse longo período sozinha em uma região que 

pouco conhece e não se identifica. Logo, com mais essa demonstração do egoísmo de sua filha, 

Alice se revolta, o que pode ser observado na seguinte passagem: 

 
Fiquei ali, no escuro, a revolta de novo subindo, subindo, primeiro mansa e 

enganadora, sem palavras, sem pensamentos, sem ruído até rebentar, de 

madrugada, numa onda de raiva, suor, palavras duras, aos gritos. Não foi pesadelo, 

não, que eu sequer tinha fechado os olhos, a noite toda. Xinguei até perder o fôlego 

e a voz(...). (REZENDE, 2014, p.83).   

 
 Assim que amanhece, Alice acorda com a determinação de simular uma viagem para 

Jaguarão, momento no qual, na verdade, a protagonista fecha-se no “seu” apartamento por sete 
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dias. Desse modo, a personagem faz do espaço do apartamento, que ainda lhe é estranho, um 

esconderijo, isolando-se e privando-se de qualquer contato com o meio externo, evitando, 

sobretudo, atender aos telefonemas insistentes da filha. Assim, Alice passa por um período em que 

a própria personagem identifica como “cinco dias de fartura de letras, quase jejum de qualquer 

outra comida” (REZENDE, 2014, p.87). Aqui, observa-se que a narradora, antes de aventurar-se 

pelas ruas da metrópole, encontra o seu primeiro refúgio na escrita, mergulhando nos livros como 

uma maneira de apaziguar os seus conflitos. 

 Durante todo o romance de Maria Valéria Rezende é possível encontrar referências à 

autores e obras literárias que enriquecem a narrativa. Além das epígrafes diversificadas, observa-

se, por exemplo, uma intertextualidade constante com Alice no país das maravilhas de Lewis 

Carroll, como pode-se constatar na seguinte passagem: “O telefone ecoando no apartamento vazio, 

vazio, porque eu não estava lá, tinha entrado pelos livros adentro, caído num poço profundo, 

passado pra outro mundo louco, um ‘wonderland’ qualquer de onde esta Alice não pretendia voltar 

tão cedo(...)” (REZENDE, 2014, p.85). O diálogo com aspectos da personagem do clássico nonense 

torna-se ainda mais interessante se considerar-se a situação da protagonista de Quarenta dias que, 

assim como a Alice de Lewis Carroll, também se sente perdida em um “outro mundo” distante da 

sua realidade anterior e sobre o qual pouco sabe a respeito. Esse aspecto fica ainda mais evidente 

quando a personagem passa a peregrinar pelo “avesso” da cidade de Porto Alegre. 

 Após alguns dias de confinamento, Alice se culpa pela desorganização da sua rotina, 

sentindo-se como se estivesse “(...) esmaecendo agora rapidamente, eu sem mais nenhum rumo, 

nem hábito, nem campainhas, nem vínculos neste mundo. Eu quem? Alice (...)” (REZENDE, 2014, 

p.87). Nessa passagem, é possível observar a permanência de conflitos internos relacionados à 

questão espacial na personagem. Alice continua sentindo-se desvinculada ao espaço no qual se 

encontra inserida e, consequentemente, ao mundo que a rodeia e ao tempo presente.  

 Passada uma semana de isolamento, Alice recebe um telefonema da sua prima Elizete. 

Nessa ocasião, a prima da personagem explica para Alice a situação do desaparecimento de um 

Cícero Araújo, filho de uma manicure chamada Socorro, que foi para Porto Alegre para trabalhar 

em uma construtora. Cícero estava residindo em uma vila chamada Vila Maria Degolada e há muito 

tempo não mandava notícias para a mãe na Paraíba, sendo dado, assim, como desaparecido. Tal 

fato faz com que a personagem desperte do seu estado de estagnação e faz com que Alice deixe, 

por hora, os seus conflitos de lado a partir do momento em que se sensibiliza com o sofrimento de 
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outra pessoa: “Talvez tenha sido, sem que eu percebesse, a dor da outra mãe tomando o lugar da 

minha, um alívio esquisito, uma distração, e eu quis, sim, sair por aí, à toa, por ruas que não conheço 

atrás do rastro borrado de alguém que nunca vi” (REZENDE, 2014, p.92). 

 A protagonista, devido à sensação constante de não pertencimento e aos conflitos 

vivenciados, também vê no caso do homem desaparecido uma razão concreta para movimentar-se 

com algum proposito bem definido, encontra um sentido em meio a falta de sentido e identificação, 

fatores que caracterizam o caos atual em que se encontra imersa no apartamento em Porto Alegre. 

Nesse aspecto, tal como em outros presentes ao longo da narrativa, é possível observar a questão 

da alteridade como uma das forças motrizes das produções literárias neorregionalistas. O fato de 

Alice sensibilizar-se e encontrar um sentido na possibilidade de auxiliar o outro dá início à um 

processo que, ao ser desenvolvido ao longo da narrativa, coloca a personagem, assim como o 

próprio leitor, diante dos dilemas de vários sujeitos marginalizados. Como destaca Brito (2017, 

p.57): “A alteridade é um desses aspectos, como já mencionamos, sempre presente nas narrativas, 

enfrentando não só as problematizações sociais, como os autores regionalistas de 30 assim fizeram, 

mas, sobretudo, no enfrentamento dos sentidos e dos dilemas dos sujeitos no seu mais íntimo 

aspecto”. Desse modo, Alice ganha as ruas de Porto Alegre saindo em busca de Cícero Araújo.  

A partir desse momento a obra ganha muito dinamismo. Enquanto no espaço do 

apartamento a personagem sente-se presa e sufocada, chegando à identificá-lo como uma “gaiola 

alvinegra”, ao sair pelas ruas da metrópole e explorar regiões até então desconhecidas por ela, a 

personagem depara-se com uma sensação de liberdade nas ruas da metrópole, fora daquele cenário 

padronizado ao qual não consegue habituar-se, passando assim a frequentar lugares que tem muito 

fluxo de pessoas. 

 A narrativa prossegue com a personagem percorrendo um mundo menos favorecido em 

busca de informações de Cícero Araújo. Após várias quadras percorridas, Alice chega a Vila Maria 

Degolada, onde passa a questionar os moradores sobre o paradeiro do homem desaparecido. Nessa 

ocasião, a protagonista entra em contato com vários nordestinos, pessoas com modos de pensar, 

agir, problemas e singularidades que lhe são familiares, uma vez que remete à aspectos da sua 

região de origem. Aqui, Alice se depara com o sentimento de solidariedade de outras mães, o que 

pode ser observado na seguinte passagem que apresenta a fala de uma das moradoras da vila: “Aqui 

mesmo na vizinhança só tem uma pessoa de lá, Ô, Baiana!, guri, tu corre e chama a Baiana pra ver 

se ela conhece, Pobrezinha dessa mãe!, Filho perdido é coisa que mãe nenhuma aguenta (...)” 
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(REZENDE, 2014, p.110). Nesse aspecto, evidencia-se a diferença desse novo espaço com o qual 

a personagem está entrando em contato, para os lugares pelos quais transitou anteriormente, 

passando por situações em que a trataram com frieza. Aqui, observa-se um sentimento mais forte 

de coletividade por parte dos moradores da vila que se sensibilizam com a história do sumiço de 

Cicero Araújo. 

 Observa-se, também, que Alice identifica-se bastante com os nordestinos ao longo da 

narrativa, como é o caso da sua relação com Milena, a baiana que passou ao auxiliá-la na limpeza 

do apartamento novo, e Penha, a paraibana que a protagonista conhece em uma rodoviária. O 

contato com essas e outros personagens da mesma região de origem da personagem acaba 

proporcionando a Alice um sentimento de segurança e de familiaridade em meio aos seus conflitos. 

Um exemplo disso pode ser observado na seguinte passagem: 

 
A mulher, até então quieta, com o cotovelo apoiado ao balcão e o queixo na mão, 

me olhando ou para além de mim, disse em voz bem alta, sem se importar que eu 

ouvisse: Mãínha, é Mãínha é?, que bom que a senhora ligou, eu estava aqui morta 

de preocupação, Painho melhorou? ainda está em Campina ou já voltou pra casa? 

Vixe!, eu não acreditava no que estava ouvindo, era da Paraíba, só podia, mãínha, 

painho, Campina...eu me senti em casa, tinha voltado pra minha terra sem me dar 

conta?, que rodoviária era aquela? bastava você entrar nela e era transportada por 

encanto pra onde seus desejos mandassem? (REZENDE, 2014, p.193).   

 
 Embora escassas, Alice procura seguir as pistas vagas que vão surgindo sobre o paradeiro 

do paraibano desaparecido. É durante essa busca que a personagem entra em contato com outros 

sujeitos marginalizados, observando seus dilemas, histórias de vida e sofrimentos de sujeitos 

moradores de rua e da periferia, nordestinos, travestis, operários, entre outros com os quais a 

personagem troca experiências agradáveis e desagradáveis, sensibiliza-se com as suas histórias 

durante os seus quarenta dias de peregrinação pelo “avesso” da cidade de Porto Alegre. É possível 

perceber o envolvimento e sensibilização da personagem com o outro na seguinte passagem, em 

que a protagonista se emociona com o caso de Arturo, um morador de rua que conhece nesse 

período:  

 
Atravessei pros arcos do outro lado da avenida, sem sequer olhar pros lados, ao 

risco de ser esmagada por um carro tardio, apoiei-me escondida por trás de uma 

das colunas, e chorei todas as mágoas de Arturo, de mistura com todas as demais 

dores que me vinham contaminando naqueles dias, afogando as minhas. 

(REZENDE, 2014, p.228).  
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Nesse momento, percebe-se a clara manifestação da alteridade na obra. A narradora não 

consegue ficar indiferente diante dos sofrimentos dos sujeitos com os quais tem contato, sobretudo 

Arturo, Lola e outros desabrigados, condição a qual a personagem acaba se submetendo, uma vez 

que opta por não retornar ao apartamento e seguir com a sua peregrinação. Efetivamente como 

destaca Brito (2017, p.50), “é a partir dessa alteridade, de envolvimento, de experimentação do 

mundo ficcional, que mergulhamos no nosso âmago inquietando-nos e absorvendo aspectos de 

outras vidas em nossas vidas”. Logo, esse despertar para a alteridade em relação aos dilemas dos 

sujeitos marginalizados na narrativa, é passível de envolver, emocionar e transformar não apenas 

a protagonista, mas também os próprios leitores da obra. 

 Com efeito, em Quarenta dias é possível observar esse diálogo constante com aspectos 

sociais envolvendo problemas coletivos e individuais, como a situação dos moradores de rua e 

outros sujeitos marginalizados socialmente, em que se desenvolve a questão da alteridade em um 

texto ficcional de fôlego de significativa relevância estética e social. Nesse sentido, Schollhammer 

(2011, p.15-16), destaca que: “A literatura que hoje trata dos problemas sociais não exclui a 

dimensão pessoal e intima, privilegiando apenas a realidade exterior, o escritor que opta por 

ressaltar a experiência subjetiva não ignora a turbulência do contexto social e histórico”. Assim, 

Maria Valéria Rezende aborda problemas sociais de um modo completamente verossímil. 

 Ao longo da narrativa, nota-se que Alice se envolve cada vez mais com outros personagens, 

em uma simbiose de experiências e conflitos que conduzem e prolongam a sua jornada pelas ruas 

da cidade. Desse modo, a protagonista vai conhecendo o “avesso” da cidade, isto é, a parte quase 

invisível para quem vive na superfície:  

 
Lola, Arturo, foram só os primeiros, depois vieram tantos outros! Fui aprendendo, 

ficando mais e mais igual a eles, quase todos os dias conseguia achar Giggio, tão 

menino!, eu, de novo mãe, por um momento, passando-lhe a mão nos cabelos, os 

olhos dele sempre úmidos a ponto de escorrer, sempre a mesma queixa (...). 

(REZENDE, 2014, p.237). 

 

 Assim, a narrativa prossegue com esses encontros e desencontros, em que a protagonista 

vai adquirindo experiências e aprendizados e desenvolvendo um profundo sentimento de 

alteridade. Após vários dias percorrendo as ruas em busca de Cícero Araújo sem nenhum resultado 

concreto, a personagem exausta física e emocionalmente, já tendo enfrentado situações críticas, 

tristes e pesadas, como o fato de ter esbarrado em um indivíduo morto, por exemplo, acaba 
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obedecendo a ordem de Lola para retornar ao seu apartamento, uma vez que não possui outra 

alternativa. Esse momento configura-se como uma das passagens mais marcantes da obra:  

 
Basta, tu não aguenta mais, tu não precisa disso, tu vai voltar pra tua vida que a 

gente também não precisa de mais uma na rua, à toa. A velha polaca me amparou 

até o terraço, empurrou-me pra minha cama de livros, Dorme que quando clarear 

tu vai, vai pra teu apartamento, pra tua filha única de mãe viúva, teu neto. E 

quando voltar pra me visitar quero que tu venha bem faceira, como deve ser. [...] 

Vai, sai desse buraco, isso não é pra ti, tu só não esquece da gente. Obedeci, sem 

resistência. (REZENDE, 2014, p.245). 

 

  Então, depois de explorado o “avesso” da cidade, Alice retorna ao seu apartamento 

localizado na “superfície”. Após essa experiência forte e profunda de quarenta dias de peregrinação 

por regiões menos favorecidas da cidade, a protagonista sente a necessidade imanente de sintetizar 

todas as suas impressões, tarefa que realiza de fato através da escrita no caderno com a capa da 

Barbie que atuou durante toda a narrativa como seu principal interlocutor. Deste modo, a escrita 

funciona como uma alternativa para a protagonista aliviar-se e amenizar os seus conflitos, tal como 

demonstrar o seu sentimento de alteridade em relação a todos os sujeitos marginalizados que teve 

a oportunidade de conviver e trocar experiências. 

 

Considerações Finais 

 

 Através da leitura e análise do romance neorregionalista Quarenta dias, observou-se a ação 

e o diálogo de elementos característicos da tendência literária segundo a qual a obra foi abordada, 

em que se evidencia a questão do espaço como partícipe dinâmico no enredo e elemento de 

centramento dos sujeitos, sobretudo da protagonista. 

 Percebeu-se, sobretudo, a presença da categoria espaço conflito no decorrer da narrativa, 

uma vez que, ao ser privada do seu espaço de identificação, a protagonista Alice perde a sua 

referência e desenvolve vários conflitos internos. 

 Deste modo, diante dos aspectos abordados, verificou-se na obra de Maria Valéria Rezende 

a presença de questões relacionadas ao espaço e à constituição identitária das personagens, em que 

o elemento espacial atua e exerce influências sobre as personagens no decorrer da narrativa. Tais 

elementos dialogam com outros aspectos, como a questão da alteridade como força motriz dos 

romances neorregionalistas que, unidos, desenvolvem uma reflexão sobre os dilemas 

contemporâneos.      
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THE SPACE-CONFLICT IN QUARENTA DIAS OF MARIA VALÉRIA REZENDE 

 
ABSTRACT: This work proposes to analyze the work Forty days, by Maria Valéria Rezende, from the 

perspective of Brazilian Neoregionalism. It is known that the most neo-regionalist novels are characterized 

by the presence of some singularities such as the female autonomy of the characters, the space issue as a 

participant, dynamically and predominantly urban, together with the memoir narrative as an instrument of 

resistance to cultural standardization. These characteristics, together with the maintenance of elements 

inherited from the modernist regionalist tradition, enable a firm relationship of solidarity between the 

political and the literary in times of profound social change. In this sense, in Forty days it is possible to 

observe, in the midst of the narrative, aspects that point to this decharacterization of culture, as well as the 

impact of the absence of the identifying space on the conduct of the characters. In this way, the objective is 

to show how the non-accommodation of the subject to the new spaces influences the relations, decisions 

and conflicts experienced by the protagonist. In view of this, it is intended to approach this writing engaged 

with contemporary dilemmas, such as the issue of space as an important participant in the plot and element 

of centering of the subject in the work of Maria Valéria Rezende. The present research is essentially 

characterized as bibliographical. For that, the selection of some moments of the narrative is made, as well 

as the use of the following authors: Brandão (2013), Brito (2017), Scholhammer (2011). 
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RESUMO: Com o avanço das tecnologias e a globalização em alta no século XXI, a informação se torna 

imprescindível. Livros que antes eram impossíveis de se ter acesso tornaram-se palpáveis com o processo 
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expansivo da internet. Buscando privilegiar essa democracia da informação e facilidade do acesso, o artigo 

aqui exposto objetiva tornar possível o conhecimento do público leitor às obras raras, de difícil acesso, 

deterioradas pelo tempo ou mesmo de exemplares limitados. Através do acervo físico bibliográfico da 

Academia Caxiense de Letras (ACL), buscamos livros de autores maranhenses e os digitalizamos, tornando-

os acessíveis ao dispor na rede seu conteúdo, neste artigo especificamente, obras de Coelho Neto e 

Humberto de Campos. Elas são escaneadas (para a disposição em PDF original), digitalizadas, têm a grafia 

atualizada e convertidas em formato texto (.txt) para acompanhar as regras da nova ortografia sem perder a 

essência, pois o arquivo atualizado irá junto com o PDF da obra com grafia original do autor e da época. 

Como Araújo e Valle (2005) apontam: é necessária a evolução das tecnologias e, portanto, a contínua 

evolução do objeto livro em meio digital. Santos (2006) também remonta a ideia de bibliotecas digitais de 

livre acesso, o que democratiza ainda mais o conhecimento. O trabalho visa popularizar a promoção de 

obras de difícil acesso aos leitores do mundo através da internet, direcionando, por vezes, para outras 

pesquisas, uma vez que temos ingresso a muitas outras obras, o que acarreta inúmeras outras pesquisas 

relacionadas ao processo de digitalização e atualização de grafia. 

 

Palavras-chave: Historiografia Literária. Digitalização. Literatura Maranhense. 

 

LITERATURA, ACERVO E DIGITALIZAÇÃO 

 

Dentro do processo de historiografia há sempre aqueles que se perdem em meio ao caos 

social, histórico e político, seja pela falta de interação com o seu meio, seja pela devida atenção 

(até valorização) dispensada. Grandes nomes como Humberto de Campos (1886-1934) e Coelho 

Neto (1864-1934) perpassam por essa proposição. Neto com seus títulos profundos e, por vezes, 

taxado de “fabricante de romances” (CARDOSO, 2018); Campos com seu olhar inovador sobre a 

crônica, que a revolucionou na era realista brasileira, séc. XIX (BOSI, 2001). E essas informações 

somente são alcançadas através da leitura e análise de documentos. A historiografia é isso, como 

aponta Merlo e Konrad, 

 

As construções historiográficas muitas vezes necessitam de informação primária, 

ou seja, precisam ser retiradas em suas fontes originais: os documentos de arquivo. 

Mas, o que seria de uma sociedade, hoje, sem seus documentos? Os documentos 

são a essência de uma organização, a memória de uma sociedade (2015, p. 27). 

 

Mesmo antes do advento da escrita, as sociedades tinham a necessidade de propagação da 

comunicação e dos costumes (através de desenhos e/ou símbolos), havendo depois a constante 

evolução: “pedra, tabletes de argila, tabuinhas de madeira, papiro, pergaminho, até o papel e 

documentos digitais” (RICHTER, GARCIA E PENNA. 2004, p. 25). Não só isso, Indolfo (2007) 

diz mais, 
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O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento de base 

do registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua produção e 

utilização, pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas e regimes. 

Entretanto, basta reconhecer que os documentos serviram e servem tanto para a 

comprovação dos direitos e para o exercício do poder, como para o registro da 

memória (p. 29). 

 

E é falando de memória que este texto faz um panorama dos acontecimentos e resultados 

alcançados através do projeto PORTAL MARANHÃO – História da literatura maranhense: 

alimentação e pesquisa em um banco de dados digital. Lembrando que a manutenção deste portal 

se dá em cumprimento das leis de domínio público e patrimônio histórico e cultural do Brasil. A 

Constituição atenta-se para a importância da preservação dos bens patrimoniais brasileiros, 

conforme § 1º do Art. 216:  

 

O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação 

(BRASIL, 1988, p. 123). 

 

Mas, o ponto chave aqui não é falar sobre grandes façanhas ou ícones de representação 

literária, o maior objetivo é evidenciar a importância do Portal Maranhão que, em parceria com o 

banco de dados de literatura e língua portuguesa, Literatura Digital 

(http://www.literaturabrasileira.ufsc.br), torna possível a representatividade dos ilustres 

maranhenses nas artes da literatura e 

 

Não se pode negar que, no mínimo, a tecnologia digital pode propiciar um 

excelente acesso ao conteúdo intelectual dos artefatos digitalizados, resguardando 

os originais da manipulação desnecessária, e retardando sua deterioração 

(ARAÚJO E VALLE, 2005, p. 132). 

 

Através de pesquisas dentro do acervo da Academia Caxiense de Letras (ACL), temos o 

acesso a várias obras do estado do Maranhão e de outras localidades. O objetivo primeiro é a 

digitalização (criação de PDF) das obras destes escritores para a difusão na rede através do Portal 

Maranhão – portal onde está hospedado o Literatura Maranhense 

(https://literaturamaranhense.ufsc.br/), uma ramificação da Literatura Digital (banco de dados da 

literatura e língua portuguesa) – para então, após cuidadosa atualização da grafia, ser 

disponibilizado para o mundo, tornando acessível aos pesquisadores e curiosos da literatura 
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maranhense. Mas precisamos de informações acerca das obras e dos autores, como bibliografias, 

críticas e dados de história literária, tudo colocado em ambiente digital (SANTOS, 2006). 

Seja acadêmico ou apenas amante dos livros, qualquer pessoa com acesso à internet tem a 

possibilidade de fazer seu cadastro no sitio virtual e imediatamente acessar todo o conteúdo 

disponível. Desde obras originais em PDF até as obras atualizadas ortograficamente. Para Alckmar 

Santos (2006), a digitalização de acervos literários e a criação de bibliotecas digitais aumenta 

sobremaneira a possibilidade de leitura de obras que se encontram, boa parte das vezes, fora do 

escopo de pesquisa de alguns estudantes, devido à difícil disponibilidade das mesmas. 

O portal também dispõe de gráficos e números sobre a produção de cada autor em: tipo de 

obra, ano, convidados/parceiros, número de publicações, período histórico da publicação entre 

outros aspectos profundamente relevantes aos mais variados estudos que se possa pensar em fazer. 

É, de fato, uma excelente fonte de pesquisa e, quase, completa (pelo pouco tempo da aplicação do 

projeto ainda há muito que ser feito em prol da democratização do livro). 

Com todas essas evoluções tecnológicas se torna necessário o maior gerenciamento de 

informações e racionalização dos bens naturais (em relação ao livro físico). Logo, as bibliotecas 

digitais têm o livre ingresso, na sua grande maioria, às obras diversas. Isso possibilita maior 

facilidade de acesso sem gastos exagerados, melhor aproveitamento do material físico que seria 

usado em larga escala na confecção de livros e revistas – o que não impossibilita a vinculação do 

mesmo – e, também, a democratização do conhecimento. 

Tornando fulgente, nesta introdução, o que se entende por digitalização de acervos 

literários, devemos agora esclarecer que não basta digitalizar e disponibilizar, há também uma 

necessidade de pesquisar a fundo o desaparecimento de grandes escritores e artistas do cenário 

maranhense. Todo material disponibilizado na ACL nos deixa em contato direto com grande parte 

desses autores esquecidos pelo tempo. 

O que buscamos, então, é o reconhecimento do valor histórico e cultural da literatura do 

Maranhão, o que torna o trabalho um passaporte para grandes descobertas e redescobertas, como, 

por exemplo, as obras de Coelho Neto, que foi um dos primeiros a ser digitalizado por essa versão 

do projeto, que já resultou em pesquisas de acadêmicos na Universidade Estadual do Maranhão. 

Um início favorável para o que ainda há de vir. 

 

HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA E O RESGASTE DA HISTÓRIA 
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Sobre o processo de historicidade e/ou historiografia presentes neste artigo vinculado ao 

projeto de resgaste da literatura maranhense, podemos apontar um conceito modesto, mas prático, 

sobre historiografia: 

 

História da literatura é, portanto, discurso que se escreve no plural e que se abre 

para múltiplas possibilidades de abordagens, focalizando acervos de escritores, 

textos produzidos ao longo dos séculos, possibilitando reavaliações de autores e 

obras, interrelações com outras áreas da cultura e abordagens teóricas inovadoras 

(MOREIRA; TOPA, 2015, p. 480). 

 

Para todos os efeitos não será posto em evidência qualquer diferenciação filosófica ou 

teórica sobre Historiografia Literária e História da Literatura. Isto apenas para evitar o 

prolongamento de termos e deste escrito que busca objetivar a prática e não suas visões teóricas 

dentro do assunto. 

Logo, todo o processo aqui relatado perpassa pelo breve conceito apontado anteriormente, 

uma vez que valorizamos as obras dos autores deste estado (Maranhão) proporcionando o resgaste 

e a escrita historiográfica através de pesquisas bibliográficas e trabalhos acadêmicos dentro destas 

obras colocadas no Portal Maranhão. 

 

LITERATURA MARANHENSE DIGITALIZADA 

 

Na ideia de democratização perpassa alguns problemas em relação ao compartilhamento. 

Um fator que precisa ser ressaltado, antes de qualquer equivoco ou acusação, é que não perdemos 

a obra original (no sentido da escrita do autor). Alguns críticos revelam sua insatisfação ao 

perceberem que, em alguns processos alheios ao deste trabalho, se descarta totalmente a 

composição original do autor e se prioriza o léxico vigente, com a ortografia vigorante. Contudo, 

cabe lembrar, não há esse descarte da escrita original, o que apresentamos aqui é a obra ipsis litteris 

e uma versão com a grafia hodierna para um melhor aproveitamento do público no geral. 

Os processos relacionados ao manuseio da obra física, sua digitalização e restauração 

(higienização e nova brochura) são objetivos de curto prazo e que foram alcançados com sucesso 

e é fulgente a necessidade de mais tempo, pois há cerca de 2.200 livros que ainda precisam ser 

digitalizados e disponibilizados no Portal Maranhão. 
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Entre agosto de 2017 até o presente momento de criação deste artigo (2018), foram 

cadastradas mais de 2.900 obras, de cerca de 642 autores maranhenses e mais de 249 obras foram 

digitalizadas e colocadas à disposição do público no portal. Um grande número considerando que 

o processo de leitura da obra e atualização da grafia demanda tempo e cuidado ao ser lida. 

 

 
Imagem 01: Recorte do PDF da obra original, sem correções. Fonte: Acervo do Projeto. 

 

Na imagem acima, temos o recorte de um trecho da obra de Coelho Neto, Fogo Fátuo. A 

obra mantém exatamente as características da obra física e não atualizada: a grafia da época, a 

coloração da página antiga. De fato, a obra como ela é. E na figura abaixo temos a versão atualizada 

e digitalizada da mesma obra e, para facilitar o entendimento, o mesmo trecho recortado acima. 

 

 
Imagem 02: Trecho da obra já digitalizada e atualizada. Fonte: Acervo do Projeto. 

 

Não há alterações na escolha de palavras do autor, o que há é apenas a atualização da 

palavra, como por exemplo de kilometros para quilômetros, effeitos para efeitos. Um outro ponto 

que dever ser levado em conta são as palavras de outros idiomas presentes na obra, como no recorte 
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doré sur tranche, expressão usada pelo autor em itálico, foi mantida como tal, pois foi uma escolha 

de Coelho Neto usar tal expressão. 

Humberto de Campos também foi muito explorado nesse projeto, o que fez nossos 

pesquisadores desenvolverem análises comparativas acerca da evolução da escrita no âmbito da 

linguística. Um trabalho acadêmico está em composição abordando o desenvolvimento da grafia 

de Neto passando por Campos até a atualidade, na tentativa de expor com maior veemência o 

processo de evolução da língua escrita através das obras destes maranhenses (tornando, mais uma 

vez, necessário a manutenção do Portal com obras da nossa região), o que ainda pode ser levado 

além com pesquisas mais profundas sobre o léxico dos autores, a funcionalidade da palavra, os 

termos emprestados de outras línguas, estruturas sociais presentes no contexto das obras, etc., uma 

infinidade de possibilidades de acordo com a teoria escolhida ou com a área de atuação do 

pesquisador. 

Entre fevereiro e julho foram digitalizadas e disponibilizadas em PDF as seguintes obras 

de Humberto de Campos: 

  

PERFIS 2ª SERIE 1936 

SEPULTANDO OS MEUS MORTOS 1935 

CRITICA 1ª SERIE 1933 

CRITICA 4ª SERIE 1936 

DA SEARA DO BOOZ 1918 

MEMORIAS INACABADAS 1935 

NOTAS DE UM DIARISTA VOL. 1 1935 

NOTAS DE UM DIARISTA VOL. 2 1935 

O BRASIL ANEDÓTICO 1927 

FRAGMENTOS DE UM DIÁRIO 1962 

DESTINOS 1935 

ULTIMAS CRÔNICAS 1936 

UM SONHO POBRE 1935 

CONTRASTES 1936 

CARVALHOS E ROSEIRAS 1923 

MEALHEIRO DE AGRIPA 1921 
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SERPENTE DE BRONZE 1921 

GRÃOS DE MOSTARDA 1926 

Quadro de obras de Campos na ACL. Fonte: Acervo do Projeto. 

 

Os objetivos em relação à atualização e correção dos arquivos em Word são objetivos de 

longo prazo. Temos que ler todo o documento que foi convertido de PDF para texto, retirar os erros 

de caracteres reconhecidos pelo Scanner (pois alguns livros apresentam marcas de tempo e desgaste 

o que gera no hardware o reconhecimento similar ao de uma palavra ou caractere) e atualizar as 

palavras para a nova ortografia, lembrando que atualização não é troca da palavra por um sinônimo, 

mas sim a nova modelagem da escrita, como visto no resultado da obra de Coelho Neto mais acima. 

Sobre os nossos sítios virtuais, temos pleno contato com o Literatura Maranhense (dentro 

do Portal Maranhão) responsável por tornar viável as pesquisas relacionadas aos mais variados 

tipos de obras e trabalhos do estado do Maranhão. Na imagem abaixo temos todos os dados até o 

último dia da atualização do site e os números não param de crescer. 

 

   
Imagem 03: Página inicial do Literatura Maranhense. Fonte: Portal Maranhão. 

 

No portal, podemos encontrar variadas informações sobre os autores cadastrados como 

nascimento e cidade natal, descrição sobre a época do autor, nome completo e pseudônimos, obras 

com suas respectivas contextualizações históricas, as fontes onde foram pesquisados, entre outros 

pontos relevantes ao pesquisador.  
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Imagem 04: Aba de Humberto de Campos no Literatura Maranhense. Fonte: Portal Maranhão. 

 

Além da parte introdutória sobre o autor (e usando-o apenas como exemplo para todos os 

demais autores cadastrados no portal) temos acesso ao material produzido por ele. Desde bilhetes 

ou cartas até chegar as suas obras de maior destaque. 

 

 
Imagem 05: Obras de Humberto de Campos no Literatura Maranhense. Fonte: Portal Maranhão. 

 

Observe que é tudo bem organizado e colocado da forma mais clara possível, para que não 

haja conflito de informações. Note, também, que alguns estão com o ícone verde, esses são os 

documentos com PDF e/ou Word (doc.) disponíveis no portal. Lembrando que todos os arquivos 

digitalizados e expostos no Literatura Maranhense são disponíveis para download gratuito. 
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Ainda na mesma aba do autor, temos sua produção anual, desde seu primeiro documento 

lançado ou documentado até seu último escrito. Separado por ano de produção numa linha temporal 

do início ao fim de sua vida. 

 

 
Imagem 06. Fonte: Portal Maranhão. 

 

O portal se torna ainda mais completo com o empenho de todos os participantes e 

colaboradores do projeto, o Núcleo de Pesquisas Literatura, Arte e Mídia (LAMID) tem papel 

fundamental na manutenção das obras em conjunto com a Academia Caxiense de Letras, mantendo 

o acervo digital em dias e com qualidade, usando todos os recursos possíveis em relação aos 

softwares e hardwares para que sempre tenhamos o melhor material para leitura. Até o momento 

de escrita deste artigo, estamos trabalhando apenas com o acervo da ACL, mas nada impede a 

evolução para outros acervos, mesmo em outras cidades. O trabalho em conjunto é essencial para 

o crescimento e a manutenção das obras físicas e das bibliotecas digitais. 

Sobre todos os dados obtidos acerca dos documentos, e ainda tomando como exemplo 

Humberto Campos, o portal ainda dispõe de gráficos de produção de tipos de obras dos autores, 

como o gênero mais usado pelo escritor, suas outras obras nas mais diversas áreas, tudo isso em 

demonstração em um gráfico de fácil entendimento e sempre muito esclarecedor para os 

pesquisadores ou curiosos. Exemplo que segue sobre os gêneros praticados pelo autor durante sua 

vida: 
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Imagem 07. Fonte: Portal Maranhão. 

 

Este artigo tem como um dos objetivos a pesquisa historiográfica dos autores maranhenses, 

buscando suas obras mais relevantes, sua fortuna crítica e seu percurso enquanto escritor até o seu 

desaparecimento do cenário literário. 

Nos trabalhos anteriores foi exposto o escritor Coelho Neto, com suas obras mais marcantes 

e foram feitas pesquisas relacionadas as supostas causas do desaparecimento de Neto do processo 

historiográfico literário. Neste último semestre, além de Neto, tivemos o acréscimo do autor 

Humberto de Campos que, mesmo sendo um reinventor da crônica no Brasil, ainda foi deixado de 

lado pelo mesmo movimento que esqueceu O Príncipe dos Prosadores. 

No Literatura Maranhense podemos ter acesso aos fatos históricos relacionados ao autor, 

como também o período em que se encontrava enquanto lançava cada uma de suas obras. Um 

quadro primoroso e repleto de referências para que os pesquisadores possam, com facilidade, 

produzir trabalhos ou desenvolver pesquisas a partir do portal. 
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Imagem 08. Fonte: Portal Maranhão. 

 

Assim como Campos e Neto são colocados no portal em todas as suas formas para que o 

próprio leitor tire suas conclusões, muitos outros autores também passam pelo mesmo processo 

dos pesquisadores e colaboradores do projeto: pesquisa das obras físicas, catalogação e 

digitalização, atualização ortográfica sem esquecer de manter o PDF original (com a grafia original 

da obra e época), a higienização e manutenção do objeto livro, a disponibilização no sitio virtual 

de forma gratuita e as pesquisas nas fontes adequadas/confiáveis para melhor preenchimento dos 

dados dos autores (como este do processo historiográfico exercido pelos autores deste artigo). 

É preciso mencionar que não basta digitalizar as obras, é preciso, ainda, se se quer uma 

utilização de tal acervo por parte de alunos e leitores de diferentes contextos, atualizar a ortografia 

e, em alguns casos, corrigir pequenos erros presentes nas edições originais. Este trabalho coloca a 

equipe executora do projeto em pleno contato com as obras da nossa história literária e permite, 

assim, o fortalecimento e a manutenção da nossa cultura e das pesquisas sobre ela. 

E uma das muitas formas de usar deste material é exatamente este que trazemos neste texto: 

ao reaver as obras e torna-las públicas e acessíveis aos indivíduos dentro de uma sociedade estamos, 

assim, produzindo historia e preservando conteúdos filosóficos, sociais, de registro, etc. 

 

DIGITALIZAR É HISTORIOGRAFAR 

 

Digitalizar acervos é importante porque os seus conteúdos são preservados possibilitando 

que estudos sejam feitos, pois digitalizando acervos literários estaremos preservando informações 
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históricas, estilo dos autores e até mesmo o próprio acervo físico sem precisar restringir o acesso 

ao conteúdo, assim possibilitando que os interessados tenham facilidade na realização de suas 

pesquisas. Uma dessas pesquisas é essa construção historiográfica acerca dos autores maranhenses 

com suas obras e escritos no geral. Não modificando o passado, mas revisitando o histórico e 

relembrando seus feitos sociais e literários. 

O novo movimento (Modernismo, 1922) e os novos ícones prezavam por uma literatura 

mais próxima do povo, diferente de Coelho Neto, que vinha do Simbolismo e do Parnasianismo, 

com sua linguagem rebuscada e seu jeito único de escrever livros comerciais (sobre encomenda), 

tanto que foi taxado de fabricante de romances, apresenta a hipótese mais marcante nesta pesquisa 

bibliográfica, o que não fecha o leque de novas leituras que podem ser feitas através Portal 

Maranhão. 

Já Humberto de Campos, que mesmo sendo um reinventor da crônica na época, foi aos 

poucos sendo esquecido. Das possíveis causas: seu Diário Secreto (1954), onde manifestava seu 

apreço e desgosto por grandes nomes da era realista; sobre sua afinidade por crônicas que, por se 

tratarem de eventos ocorridos em sua época, não poderiam, segundo a crítica, ser reutilizadas ou 

estudadas nos dias atuais, decorrência da sua grande precisão de fatos; ao fim, sua volta do mundo 

dos mortos através dos escritos de Chico Xavier, o que poderia causar um significativo aumento 

das vendas de suas obras póstumas, não fosse a família de Campos exigir direitos autorais. 

Resultados como esses só são possíveis graças ao recolhimento de documentos e difusão 

de conhecimento em um mesmo banco de dados. As bibliotecas digitais proporcionam isso: a 

liberdade de pensamento e a facilidade de pesquisas diversas para que o leitor tire suas próprias 

conclusões. 

Digitalizar acervos é, atualmente, a maneira mais utilizada por grandes centros e 

instituições para que os documentos de grande valor cultural não se percam. Iniciativas como o 

acervo digital da Biblioteca Nacional, que já conta com mais de 300.000 visitas, nos fazem crer 

que a nossa proposta se alinha a uma preocupação de preservação e democratização do patrimônio 

cultural que está recebendo cada vez mais atenção.  

Por meio desse trabalho os benefícios oferecidos são diversos e bastantes significativos, 

desde a preservação até a promoção da literatura caxiense. Podemos ressaltar que o resgate de 

obras, principalmente quando estas fazem parte do patrimônio histórico literário de Caxias, 
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possibilitará que pesquisas futuras possam ser feitas, sendo de grande importância no meio 

acadêmico. 
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LITERATURA INDÍGENA: O PAPEL DAS NARRATIVAS LITERÁRIAS PARA O 

FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE ÉTNICA NAS SOCIEDADES INDÍGENAS 

 
Tatiana Santos Oliveira (UEMASUL) 

Lilian Castelo Branco de Lima (UEMASUL) 

 

RESUMO: O presente trabalho visa uma abordagem teórica da temática indígena, mais precisamente para 

a questão que se relaciona à Literatura Indígena no Brasil, bem como essa literatura é vista pela sociedade 

e como pode contribuir para a formação do arcabouço cultural brasileiro. Nesse contexto de debate, a 

investigação teve como objetivo central analisar de forma descritiva e exploratória o papel das narrativas 

literárias para o fortalecimento da identidade étnica nas sociedades indígenas, delimitando-se aos textos que 

compõe a obra “Contos Indígenas Brasileiros” de Daniel Munduruku (2005). E para alcançar o objetivo 

proposto, este trabalho se desenvolveu por meio de uma pesquisa bibliográfica, fundamentado em estudos 

que discutem sobre Identidade Étnica e Literatura Indígena, considerando a rica herança étnico cultural e os 

saberes tradicionais dos povos indígenas para a nação brasileira. Dessa forma, observou-se nas narrativas 

analisadas a presença de marcadores que os identificavam como grupo, como também elementos que 

denotam os saberes tradicionais de cada povo, confirmando assim a importância das narrativas literárias 

para reforçar a identidade étnica, à medida que sã repassadas de geração em geração. E no tocante aos 

leitores não indígenas é possível que se entre em contato com a diversidade étnica do país. Nesse percurso, 

espera-se que este estudo possa contribuir para uma educação intercultural que reflita sobre a diversidade 

étnica brasileira e que prime pela igualdade, respeito e valorização das diferenças. 

 

Palavras-Chave: Identidade Étnica. Literatura Indígena. Saberes Tradicionais. 

 

Introdução  

 

É inegável a forte influência dos povos nativos das Américas para a formação do arcabouço 

cultural brasileiro. No entanto, a temática indígena ainda é pouco conhecida e menos ainda 

valorizada, mesmo estando presente desde o período colonial (BAGGIO; GUELFI, 2013). Por isso, 

na análise de Lima (2018) o Brasil, por ser um país com grande diversidade étnica, necessita 

encontrar caminhos para reconhecer e valorizar essa heterogeneidade que caracteriza a população 

nacional.  

E um dos principais caminhos é pela educação, em especial, utilizando recursos que 

fomento a reflexão e a crítica, sendo a Literatura uma dessas possibilidades. Assim, Lima (2018) 

observa que foi exatamente por entender a importância do estudo da história e cultura africana e 

afro-descente, assim como indígena, que foi criada a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, 

obrigando que todas as instituições de ensino contemplem também esses saberes e discutam sobre 

suas contribuições culturais para a nação brasileira. 

Nesse cenário, este estudo busca contribuir para a discussão sobre as relações etnicorraciais 

e para uma educação que privilegie a riqueza da cultura e história indígena, uma vez que segundo 
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Thiél (2014), essa temática ainda é pouco conhecida e vista de maneira estereotipada, sendo que 

também não é inserida nas escolas/universidades com a mesma visibilidade que a literatura 

canônica recebe. 

Nesse contexto de debate, o presente trabalho apresenta uma abordagem teórica a respeito 

de Literatura Indígena e Identidade Étnica, com o objetivo de analisar o papel das narrativas para 

o fortalecimento da identidade étnica nas sociedades indígenas. Delimitando o estudo aos textos 

que compõe a obra “Contos Indígenas Brasileiros” de Daniel Munduruku (2005), nos quais se 

investigou as marcas identitárias que identificavam cada povo, assim como os saberes tradicionais 

que estão inter-relacionados com tais marcas. E para isso, desenvolveu-se um estudo bibliográfico, 

seguindo os moldes da pesquisa descritiva e exploratória (TRIVIÑOS, 1987). 

Ressalta-se que este estudo integra o projeto Tramas de saberes & tradição: memória e 

identidade étnica em contos indígenas, realizado com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa 

e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Sendo resultado de um projeto de 

iniciação científica desenvolvido no curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 

Portuguesa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão.  

Assim sendo, este trabalho apresenta três seções, além desta introdução e das considerações 

finais. Inicialmente, discorre-se acerca da Literatura Indígena e o ensino, posteriormente, discute-

se sobre identidade étnica indígena e o uso das narrativas no ensino, para então apresentar nos 

resultados e discussão as marcas identitárias e os saberes tradicionais que foram identificados nos 

contos da obra analisada. 

 

Literatura Indígena na educação formal brasileira: possibilidade para aprender e ensinar 

com a diferença 

 

Apesar de estar presente, viva e circulando entre seus povos, desde tempos imemoriais, no 

Brasil, a Literatura indígena chegou aos não indígenas muito recente, no final do Século XX. De 

acordo com Dorrico et al (2018, p. 12), essa literatura emergiu no país a partir do movimento 

político indígena nos fins da década de 1970. Movimento administrado por jovens universitários, 

a maioria de etnias indígenas, “com a intenção de politizar e, em consequência, de publicizar a luta 

indígena no país, como reação aos projetos de expansão socioeconômica dinamizados pelos 

governos militares nas regiões norte e centro-oeste”, colaborando assim, para o surgimento de 
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muitos escritores indígenas, como Daniel Munduruku, Kaká Werá Jecupé, Graça Graúna e Eliane 

Potiguara. 

Ainda sobre o percurso histórico, Janice Thiél (2014) afirma que a partir dos anos 1990 

começaram a surgir textos e obras escritas por esses autores indígenas brasileiros, após as classes 

ditas minoritárias passarem a ganhar voz dentro da luta pelos direitos civis e humanos em 1970. 

Esses textos literários se caracterizam por se contraporem às diversas estereotipias criadas 

pelos europeus e multiplicadas pelos brasileiros não indígenas, sendo a principal delas que os 

indígenas não teriam atividades intelectuais. Outra característica importante é que as narrativas 

literárias indígenas derivam da tradição oral e da contação de histórias pelos mais velhos. 

Sobre esse processo de criação das narrativas literárias indígenas na modalidade escrita, 

Daniel Munduruku (2002, p. 14-16), indígena e autor de mais de 50 livros de cunho indígena, fala 

sobre as influências e a importância dessa literatura. 

 

E foi ouvindo as histórias que meu avô contava que percebi o que os povos 

tradicionais podiam oferecer à cidade. [...] E isso me dá um álibi para usar as 

narrativas místicas para falar às pessoas com a mesma paixão com que o velho 

falava comigo. Acho que foi assim que surgiu em mim o interesse de narrar 

histórias para ajudar as pessoas a olharem para dentro de si mesmas, 

compreenderem sua própria história e aceitá-la amorosamente. 

 

Nesse sentido, Monteiro (2014, p. 81) assinala que a literatura de autoria indígena apresenta 

como proposta “[...] conhecer para respeitar a intrínseca relação do homem com a natureza, uma 

percepção que há muito vem sendo perdida por um mundo materialista e pragmático”. Vale 

ressaltar que apesar da autora se referir da necessidade desse resgate na criança, isso também é 

imprescindível para os adultos, tão responsáveis pela destruição cada vez mais acentuada do mundo 

e consequentemente de si próprios. 

Contudo, apesar da importância dessa literatura para o desenvolvimento humano e para uma 

educação que prime pelo respeito às diferenças, Thiél (2012, p. 49) ao comparar a circulação e a 

publicação do Brasil com os norte-americanos, afirma que  

 

A literatura indígena não é estudada como merece na maioria das escolas 

brasileiras. Vários fatores contribuem para o desconhecimento e a dificuldade de 

se encontrar obras da literatura indígena brasileira nos espaços do saber – 

bibliotecas, livrarias, escolas, academia. Embora haja produção de obras 
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indígenas no Brasil, sua publicação e circulação é ainda reduzida se comparada às 

publicações de autores indígenas norte-americanos nas últimas décadas. 

 

Em vista disso, Hakiy (2018, p. 37) assinala que “a cultura dos povos indígenas, ao longo 

dos tempos, tem sido tratada com certo desdém – vivendo em um hiato de esquecimento abissal”. 

Sabendo-se que mesmo após tantos anos de lutas ainda há uma necessidade de (re)afirmação 

identitária muito forte.  

Sendo que no século XXI, não somente a literatura, mas também os povos e escritores 

indígenas continuam sendo negados e desrespeitados, assim como a literatura escrita por negros e 

afrodescentes ainda não se libertou da falta de valorização, tal cenário tem como principal 

motivador excessiva valorização da escrita literária baseada nos moldes eurocêntricos (GRAÚNA, 

online, s/p). 

E no que concerne ao uso da história e cultura indígena no âmbito educacional, 

especificadamente no Ensino Fundamental, percebe-se o preconceito ainda predominante no 

imaginário dos alunos, conceitos que são centrados e discutidos apenas no dia 19 de Abril, 

declarado como Dia do Índio, data que tem servido ao longo dos anos para perpetuar visões 

estereotipas sobre os povos indígenas. Assim sendo, “a Literatura Indígena tem como um de seus 

objetivos, romper com essa imagem estereotipada em que a sociedade não-indígena ainda tem do 

índio” (SOARES; LUCINI, 2015, p. 384). 

Diante desse cenário, Lima (2018) afirma que a Lei 11.645/08 foi criada exatamente pelas 

autoridades educacionais brasileiras por acreditarem que a educação e a literatura sejam um 

caminho possível para fomentar essa discussão da luta pelo reconhecimento e do respeito à 

pluralidade cultural numa sociedade capitalista, patriarcal e opressora, através de debates nas redes 

de ensino público e privado de toda esfera social brasileira. Como é descrito nos conteúdos 

programáticos dessa legislação: 

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a 

partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 

indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à história do Brasil. 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
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especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira 

(BRASIL, 2008, grifo nosso). 

 

Dessa forma, a obrigatoriedade dessa lei favorece não só para que o ensino da história e 

cultura africana, afro-brasileira e indígena seja inserido nos currículos escolares, mas também como 

“uma tentativa de aproximação da sociedade brasileira, às culturas tradicionais, aos povos 

indígenas, que é parte da origem desse povo” (WAPICHANA, 2018, p. 77). 

Pois, como afirma (Hakiy, 2018, p. 37): 

 

O Brasil necessita se conhecer, é impossível pensar em nossa história sem levar 

em consideração os povos aqui existentes, sem louvar a ancestralidade presente 

no canto dos pássaros e nas brisas do passado. Por isso, e muito mais, devemos 

encontrar mecanismos para a manutenção da cultura indígena, primordial para o 

surgimento da nação brasileira. 

 

E um dos mecanismos para essa manutenção tem sido a escrita literária indígena, que na 

análise de Gehlen (2011, p. 93) configura “uma atitude de afirmação muito forte no texto que nos 

parece resumir o pensamento do próprio indígena sobre seu papel na sociedade brasileira”. 

Para a autora, o texto indígena possibilita que os leitores reflitam sobre o papel dessa 

literatura para as comunidades indígenas e quais foram suas contribuições para a formação da 

sociedade brasileira. Além disso, evidencia a importância dessas narrativas para reforçar a 

identidade com a literatura e para desconstruir ou romper com esses estereótipos que a sociedade 

não-indígena ainda tem dos povos ameríndios. 

E para se chegar aos não indígenas, a literatura de autoria indígena precisa ser levada às 

escolas/universidades, o ensino por meio dessas narrativas, dentro das instituições de ensino 

públicas e privadas do Brasil, conforme obriga a Lei 11.645/08, além de ter como objetivo 

fortalecer e afirmar a identidade étnica, possibilita uma mudança de olhar sobre a história dos 

diferentes povos indígenas e uma educação voltada para o conhecimento de sua história e cultura, 

já que “a escola é o instrumento para que os índios possam representar seu universo e a si próprios 

para além da aldeia” (GEHLEN, 2011, p. 88).  

Nessa prática de ensino, incumbe aos professores e escolas usar as narrativas como um 

recurso para “transmitir valores e formas de comportamento de um povo que por muitos anos foi 
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subjugado e que tinha sua cultura desvalorizada em face do etnocentrismo que ainda hoje se 

perpetua na sociedade brasileira” (GAUDÊNCIO; BERNARDES; MELO, 2014, p. 09).  

Para isso, Thiél (2014) recomenda alguns autores da literatura indígena para o ensino: 

 

Indicaria o Daniel Munduruku, pela sua presença e produção relevante e 

premiada. Ele trabalha com gêneros variados e sua obra já aparece em antologias 

de textos canônicos. O Kaká Werá Jecupé também, por ser um dos primeiros, ao 

lado de Munduruku. O Terra dos Mil Povos, por exemplo, traz uma história 

paralela àquela que conhecemos da chegada dos colonizadores europeus no 

Brasil. Há uma autora, Eliane Potiguara, que tem textos e ensaios de resistência, 

com uma visão mais politizada da questão indígena, além de poemas. E a Graça 

Graúna. Acho que o importante é, ao encontrar um texto escrito por um autor 

indígena, não classificá-lo como uma literatura que não tem o mesmo valor da que 

estamos acostumados a ler. É importante reconhecer o valor singular dentro da 

tradição que produziu essa literatura. 

 

Nessa perspectiva em que Thiél pontua a importância do reconhecimento da tradição 

indígena, Potiguara (2004), defende que “o indígena brasileiro não pode ser mais idolatrado na sua 

cultura e arte, nas suas fotografias, nas suas artes cinematográficas, nas suas expressões literárias 

e orais e ser literalmente ignorado na sua condição física, humana, social e política” 

(POTIGUARA, 2004, p.107). Por isso, é necessário que o brasileiro olhe para dentro de si e perceba 

que dentro de cada um nessa nação há o negro e o indígena na constituição de sua identidade. “A 

partir disso, haverá uma reconquista de uma ancestralidade indígena que é latente e que precisa ser 

reforçada para que vá apagando a imagem negativa, os estereótipos” (MUNDURUKU, 2004, s/p). 

Nesse sentido, Graúna (2013, p. 15) ao estudar a produção literária indígena e examinar 

minuciosamente a história e identidade de sua gente, em sua tese de doutorado na área de literatura: 

“Contrapontos da Literatura indígena contemporânea no Brasil”, assinala que, 

 

[...] a literatura indígena contemporânea é um lugar utópico (de sobrevivência), 

uma variante do épico tecido pela oralidade; um lugar de confluência de vozes 

silenciadas e exiladas (escritas), ao longo dos mais de 500 anos de colonização. 

Enraizada nas origens, a literatura indígena contemporânea vem se preservando 

na auto-história de seus autores e autoras e na recepção de um público-leitor 

diferenciado, isto é, uma minoria que semeia outras leituras possíveis no universo 

de poemas e prosas autóctones. 
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Compreende-se, portanto, que a literatura, mais especificadamente as obras literárias que 

norteiam uma temática relacionada à Literatura Indígena Contemporânea no Brasil, são um 

instrumento muito importante para conscientizar a população a respeito das culturas indígenas que 

ainda são muito desconhecidas e mal compreendidas no contexto brasileiro. 

Sendo que um dos estereótipos que a ser desconstruído é o fato de que todos os indígenas 

são iguais e portanto tem a mesma cultura. Nesse sentido, Thiél (2014) assinala que a leitura de 

textos de autoria indígena pode auxiliar nessa desconstrução, pois 

 

Quando falo literatura indígena, estou falando de muitas culturas indígenas 

produzindo. Existem literaturas indígenas produzidas por várias comunidades e 

povos, cada uma com sua característica. Existem pontos de contato, mas há a 

necessidade de se entender um pouco a cultura que produz e também questões de 

autoria e de gênero. Isso exige uma formação que não recebemos na escola 

(THIÉL, 2014, s/p). 

 

Salietando-se que é necessária uma formação para se trabalhar com literatura indígena em 

sala de aula, pois apesar de ser um instrumento que pode auxiliar na construção de uma educação 

para o conhecimento e o respeito às diferentes etnias indígenas, sem o devido preparo para essa 

condução no ambiente escolar, pode-se não se chegar ao objetivo maior e até mesmo colaborar 

para a perpetuação dos preconceitos negativos relacionados aos povos e literatura indígena. 

Assim sendo, Munduruku (2004, s/p) acredita que, 

 

A principal forma de trazer o povo indígena para o respeito da sociedade é usar 

como fórmula o respeito por suas raízes ancestrais. As pessoas evitam o 

preconceito com o conhecimento. Todos excluem menos quando convivem com 

a diferença. Em tudo que faço ressalto o fato de os povos indígenas serem muito 

diferentes da maioria da população brasileira, mas que essa diferença precisa ser 

aprendida para ser respeitada. 

 

Com isso, observa-se que o pensamento de Lima (2012, p. 42) corrobora o que defende 

acima Munduruku (2004), pois “pensar literatura indígena é indiscutivelmente perceber que se está 

diante de um caleidoscópio que incita visões diversas e por muitos ângulos”, nesse caso, ela se 

apresenta “[...] como uma importante marca identitária da nação brasileira, que desenha, em um 

cenário metafórico, os valores tradicionais de um povo”. 
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Identidade Étnica Indígena 

 

Em se tratando de humanidade, em especial, aqueles que vivem em contato com indivíduos 

que pertencem a sociedades diferente da sua, imprimiu-se a necessidade de se demarcar o “eu” e o 

“outro”, pois se está diante da dicotomia identidade – diferença. Nesse aspecto, Silva (2000, p. 82) 

assevera que 

 

A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas pelas quais 

a sociedade produz e utiliza classificações. As classificações são sempre feitas a 

partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas quais o mundo social 

é dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e classificar 

significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o privilégio de classificar 

significa também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim 

classificados. 

 

Nesse contexto de delimitação da identidade e da diferença, Lima (2012, p. 45), ao refletir 

sobre o processo de construção das marcas identitárias, assinala que a identidade indígena “é 

indubitavelmente exigente em definição, pelo peso que traz em agrupar os indivíduos dentro de 

uma tradição que se altera ao assimilar outras identidades”.  

Posto isso, Thiél (2012, p. 116) ao estudar essa mesma temática afirma que é necessário 

questionar: “onde, quando, com quem e por que somos”. Pois, segundo a autora, “a(s) identidade(s) 

e o processo de autoconhecimento estão vinculados a espaços de pertencimento e circulação, ao 

deslocamento no tempo, a uma intencionalidade, aos papéis exercidos na sociedade e às relações 

construídas com o outro”.  

Tais questionamentos são primordiais para a construção da identidade do nativo, pois, como 

afirma Soares e Lucini (2015, p. 384): “a identidade indígena, na história do Brasil, sempre esteve 

associada a um estereótipo. Esse estereótipo foi produzido a partir das narrativas imagéticas, orais 

e escritas por autores não-índios, não correspondendo a forma como o próprio indígena se vê”. 

E as muitas incoerências e visões errôneas, que a sociedade não-indígena apresenta sobre a 

identidade étnica dos povos aborígenes do nosso país, são decorrentes da representação que se fez 

desses povos ao da história do povo brasileiro. Porque, em relação à identidade étnica, ela  
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pode ser vista como ficção, uma construção feita a partir de observações acerca 

de traços físicos, costumes, origem e localização, fundamentada na diferença. Ela 

também pode ser vista como construção feita pelo outro, ou mesmo ser ficção 

construída pela própria comunidade. Por exemplo, um determinado grupo pode 

vir a manter-se unido devido à construção de um passado mítico comum, ao 

culto a figuras representativas desse passado e suas respectivas ações (THIÉL, 

2012, p. 117, grifo nosso). 

 

Importante notar, a partir do pensamento de Thiél (2012, p. 118), que a identidade étnica é 

uma construção e não algo estático e imutável. Percebe-se, assim, que as identidades, entre elas as 

dos indígenas são, como todas as outras, “híbridas, construídas na des/reterritorialização e no 

imbricamento de um mundo globalizado”. 

Entendendo também que essa marcação e construção da identidade pode se dá também por 

narrativas fictícias, com figuras míticas que representam o que é pertencer a cada povo, como o 

que acontece com as diversas nações indígenas brasileiras. 

Entretendo, a antropóloga Lima (2012, p. 45), em seus estudos, destaca que a construção 

hierárquica “[...] das marcas identitárias apresenta seu ponto nevrálgico no momento em que são 

reveladas, evidenciando suas fragilidades”, pois “essas marcas, vistas pelos mais diversos 

enfoques, quer da psicologia, sociologia, antropologia ou estudos literários, requer traçar fronteiras 

imaginárias”. 

Nesse processo de construção hierárquica, Thiél (2012, p. 117) também argumenta que,  

 

A forma como a identidade muda depende: das relações estabelecidas entre as 

organizações sociais; de interesses relativos no momento histórico, político ou 

econômico vivido pelas comunidades; de uma vontade de pertencimento ao 

grupo. Este último fator é, sem dúvida, relevante para a construção identitária 

como índio. 

 

A identidade étnica em processo mutável, contribui para a reafirmação do pertencimento 

aos grupos, isso porque constitui práticas sociais, que Kreutz (1998, p. 80) classifica como 

“reconfiguração étnica”, importante, inclusive para os grupos minoritários, em se tratando de 

direitos respeitados, como os indígenas, visto que “a identidade étnico-cultural [...] é fonte de 

sentido e de construção do real, mesmo que marginalizada” (KREUTZ, 1998, p. 80). 

 

As narrativas literárias dos povos indígenas e a (re)afirmação de suas identidades 
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Soares e Lucini (2015, p. 388), definem a escrita, de modo geral, como “uma arma que 

empodera os sujeitos, tanto para escrever as suas histórias como para descrever histórias que não 

correspondem ao seu modo de pensar e estar no mundo”. Já para os povos indígenas, a escrita “é 

demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o ser na 

medida em que precisa adentrar no universo mítico para dar-se a conhecer ao outro” 

(MUNDURUKU, 2018, p. 83). 

Assim sendo, o indígena quando aprende a Língua Portuguesa e a bem escrevê-la, consegue 

ter acesso aos meios de divulgação, ou seja, às editoras, em um movimento, que no Brasil, vem 

fortalecendo a identidade étnica, contribuindo para o reconhecimento de suas produções 

intelectuais. Nesse sentido, Costa (2018, p. 11) afirma que “a partir desse reconhecimento, dessa 

identificação e dessa (con)vivência, nos centros urbanos, que os indígenas buscaram reinventar 

dinâmicas de inclusão para valorizar sua cultura, memória e intelectualidade em obras literárias 

impressas”. 

Quanto às peculiaridades dessa literatura, Thiél (2014, s/p) analisa que  

 

O texto indígena tem uma sofisticação expressiva que não conhecemos na escola. 

Por exemplo, desenhos geométricos, muitas vezes vistos por nós como ilustração, 

na literatura indígena podem sinalizar que o texto vem da ancestralidade ou podem 

ser marcações de autoria. Os textos indígenas têm sua criação individual, mas 

também a ancestral. São histórias que vêm da tradição oral e de contação de 

histórias. Isso aparece no texto. A questão do gênero, da autoria, de que os textos 

dialogam e transitam entre a história e a tradição literária ancestral, também 

transita em nossa tradição ocidental e europeia, porque os autores transitam do 

espaço das suas comunidades para o espaço urbano. 

 

Infere-se, assim, que as narrativas para as sociedades indígenas são frutos da necessidade 

de (re)afirmação identitária, da busca pelo reconhecimento e valorização de suas crenças, costumes 

e histórias, que precisam ser continuadas e repassadas de geração em geração pela transmissão dos 

conhecimentos tradicionais, como forma de sobrevivência e preservação cultural (SOARES; 

LUCINI, 2015, p. 387). 

Nesse sentido, Thiél e Quirino (2011, p. 6634) apontam que as narrativas literárias de 

autoria indígena “[...] incluem não só palavras, mas desenhos, cores e representações que provocam 

reações baseadas em valores e tradições culturais próprias”. E eles chamam atenção para o fato de 
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os olhos educados por uma tradição eurocentrada costumam ver nas ilustrações desses textos 

apenas uma mera decoração, contudo, “[...] comportam significados que implicam leitura e 

tradução. Além disso, embora ilustrações sejam consideradas muitas vezes complementares à 

escrita, pode ser a escrita alfabética também complemento do elemento pictórico (THIÉL; 

QUIRINO, 2011, p. 6634). 

E quanto à relação da identidade étnica e a literatura indígena, Polastrini (2011) assinala 

que o escritor Daniel Munduruku representa, nessa temática, um exemplo da luta em defesa das 

causas dos povos indígenas, sobretudo, pela afirmação de sua identidade através dos textos 

literários que compõe, porque 

 

Munduruku, pela literatura indígena, traça um papel de dessacralização, ao trazer 

a voz do índio protagonizando sua própria história e rompendo com a convenção 

literária do não índio, que é a de se apropriar da figura do índio e representá-lo em 

seu discurso ideológico e cultural, mas em outro extremo, procura a sacralização, 

ou seja, afirmar como verdade o seu pensamento ideológico sobre a identidade 

indígena, à guisa de seu discurso de índio brasileiro, o qual talvez seja contestado, 

se alguns de seus pares não se identificar com este índio que ele representa. Por 

isso a importância de se considerar a formação das identidades culturais como um 

processo contínuo de identificação (POLASTRINI, 2011, p. 70). 

 

Há portanto, a necessidade de se auto identificar e não apenas ser identificado pelo outro, 

por isso, “[...] a identidade indígena é indubitavelmente exigente em definição, pelo peso que traz 

em agrupar os indivíduos dentro de uma tradição que se altera ao assimilar outras identidades” 

(LIMA, 2012, p. 45). 

Nessa representatividade, Munduruku (2002, p. 41) reforça o papel da identidade para o 

povo indígena ao dizer que,  

 

Somos a continuação de um fio que nasceu há muito tempo atrás... Vindo de 

outros lugares... Iniciado por outras pessoas... Completado, remendado, costurado 

e... Continuado por nós. De forma mais simples, poderíamos dizer que temos uma 

ancestralidade, um passado, uma tradição que precisa ser continuada, costurada, 

bricolada todo dia. 

 

A partir dessa afirmação, entende-se que a identidade étnica precisa ser reafirmada e 

respeitada, não só para que as novas gerações não esqueçam suas origens, mas também porque ela 
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reforça os valores tradicionais e as manifestações culturais dos povos indígenas. Com isso, dentro 

da busca pela (re)construção da etnicidade, a literatura indígena, com suas narrativas que trazem, 

na sua essência, a ancestralidade de cada povo, tem contribuído para o conhecimento, respeito e 

valoração da diversidade cultural indígena, inclusive entre os membros das próprias etnias, que já 

veem suas narrativas literárias publicadas, contando entre outras coisas quem eles são. 

A exemplo dessa afirmação a partir das narrativas literárias, tem-se o livro “Contos 

Indígenas Brasileiros”, de Daniel Munduruku (2005), no qual faz uma compilação de contos 

mitológicos que apresentam uma representação da história, identidade e saberes tradicionais de 

oito povos indígenas brasileiros: Munduruku, Guarani, Nambiwara, Karajá, Terena, Kaingang, 

Tukano e Taulipang. Os textos da obra apresentam expressões como “contam os velhos” e “em 

tempos muito antigos”, reforçando a oralidade presente na essência dessa literatura e o valor das 

histórias contadas pelos mais velhos.  

 

Resultados e discussão 

 

Nessa seção, apresenta-se o quadro a seguir com os resultados da análise dos contos 

indígenas, nos quais buscou-se identificar as marcas identitárias dos povos indígenas, 

relacionando-as aos saberes tradicionais de cada povo. 

Ressaltando-se que essas narrativas, classificam-se de acordo com Santos (2014, 49-50) 

como “histórias de antigamente”, pois configuram-se como um retrato da mitologia específica de 

cada povo, “[...] constituindo um esforço no sentido de representar-se a si próprio: o que fazem, 

como vivem, como estabelecem sua moral, os rituais e a mentalidade”.  

 

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 

A pele nova da 

mulher velha 

(Mito 

Nambikwara) 

“Em seu sonho ela estava 

lindíssima, toda enfeitada com 

colares, pulseiras, brincos; estrava 

pintada com as cores do urucum e 

do jenipapo; até mesmo um cocar 

ela usava” (p.23) 

 

Marca identitária: pinturas e 

enfeites corporais. 

 

“pintou-se com as tintas da 

floresta” (p.24) 

 

Os indígenas Nambikwara 

extraem suas tintas de elementos 

da natureza, como o jenipapo e o 

urucum.  

 

“Somente um ser da floresta ficou 

tomando conta do corpo da velha. 

Este ser foi a cobra, que por seu 
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“pensando que era um bicho ou 

algo assim, passaram a flechar a 

pele da velha” (p. 24) 

 

Marca identitária: os indígenas, em 

sua maioria, utilizam o arco e a 

flecha como arma tanto para a 

caça, como para se defenderem de 

outras pessoas ou de bichos. 

gesto bondoso, recebeu o dom de 

mudar de pele sempre que as 

estações do ano mudam” (p. 25) 

 

Esta é a explicação mitológica 

para o fato de a cobra trocar de 

pele, pois isso não ocorre com 

todos os animais. 

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 

Do mundo do 

centro da terra ao 

mundo de cima 

(Mito Tupi) 

“o jovem brincalhão resolveu colá-

lo com resina feita com cera de mel 

de abelha” (p. 09) 

 

Marca identitária: os povos 

indígenas costumam, em particular 

aqueles que moram nas florestas, 

fazer uso de produtos naturais para 

as suas atividades. 

“nasceram a mandioca, o milho, o 

cará, a batata-doce, o algodão, as 

plantas medicinais e muitas outras” 

(p. 12)  

 

Marca identitária:  

 

Os povos indígenas no Brasil, que 

não são nômades buscam cultivar 

seus alimentos, assim como as 

plantas medicinais.  

 

“Fez isso pintando uns de verde, 

outros de vermelho, outros de 

amarelo e outros de preto” (p. 11). 

 

Marca identitária:  

Assim como outros “parentes” os 

Munduruku utilizam as pinturas 

corporais para a identificação, quer 

seja do próprio povo, quer seja do 

papel social exercido por cada 

membro do grupo. 

Os indígenas utilizam a cera tanto 

para combater pragas e fazer 

rituais indígenas, como também 

para impermeabilizar artesanatos e 

outros artefatos. 

 

Da mesma forma que utilizam o 

algodão para tecer as redes, bolsas, 

faixas que carregam as crianças, 

colares e outros adornos corporais. 

 

Sabe-se também que os povos 

indígenas detém de um rico 

conhecimento sobre o uso de 

plantas medicinais.  

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 

A onça valentona e 

o raio poderoso 

(Mito Taulipang) 

“Ele levantou-se de seu lugar e 

passou a agitar seu bastão 

produzindo faíscas, trovões, 

“Imediatamente subiu na árvore 

carimbé e a quebrou totalmente. 
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coriscos e toda sorte de barulho 

[...]. Eram tantos os poderes 

daquele jovem que apareceram 

chuvas, ventos, coriscos e 

deixaram tudo muito frio” (p. 62) 

 

Marca identitária: Os indígenas 

desse povo utilizam o bastão 

também como instrumento de caça 

e defesa pessoal. 

Foi a árvore paricá e a estraçalhou 

com sua força descomunal” (p. 61) 

 

O povo Taulipang utiliza a árvore 

paricá para extrair o rapé, que é um 

produto muito usado pelos nativos 

como remédio ou para ligação 

com o mundo espiritual nas 

cerimônias nas aldeias. 

 

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 

Por que o sol anda 

tão devagar? (Mito 

Karajá) 

“Sem arco e flecha, sem lança ou 

tacape, sem corda ou laço, ele não 

vencerá sequer um punhado de 

moscas” (p. 31) 

 

Marca identitária: Os povos 

indígenas usam esses instrumentos 

como arma de guerra para defender 

suas terras e sua gente. 

 

“caçar, pescar, coletar frutos, 

trançar suas redes, comer...” 

 

Marca identitária: Práticas 

culturais comuns entre povos 

indígenas. 

“os Karajá precisavam manter um 

pequeno braseiro aceso dentro de 

casa” (p. 29) 

 

Os indígenas Karajá aprenderam a 

recolher lenha na mata para 

cozinhar alimentos e as brasas são 

colocadas no braseiro para 

iluminar a casa.  

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 
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O roubo do fogo 

(Mito Guarani) 

“o herói ordenou que seus parentes 

encontrassem as madeiras 

canelinha, criciúma, cacho-de-

coqueiro e cipó-de-sapo e as 

usassem sempre toda vez que 

quisessem acender e conservar o 

fogo” (p. 19) 

 

Marca identitária: Essas são 

árvores típicas das regiões em que 

vivem o povo Guarani, que faz uso 

dessas espécies para suas 

atividades diárias. 

“mas graças a uma resina que ele 

passara pelo corpo, não o 

queimava” (p. 17) 

 

Muitos indígenas extraem resinas 

das árvores de suas regiões para 

cunho medicinal e para proteger a 

pele das intempéries do clima. 

 

Ressalta-se também o 

conhecimento sobre a utilidade de 

cada planta da floresta, como das 

árvores, cuja madeira é mais 

apropriada para a queima, por isso 

são usadas para fazer lenha e 

abastecer o fogo. 

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 

A origem do fumo 

(Mito Terena) 

“Calçou suas sandálias de couro de 

anta, chamou o menino e entrou no 

mato” (p. 39) 

 

Marca identitária: Uso de calçados 

feitos de couros dos animais. 

 

 

“Ao chegar na floresta, notou que 

havia uma cobra e uma abelha jati 

no tronco da lixeira” (p. 39)  

 

A maioria dos povos indígenas 

retiram mel de abelhas para tomar 

puro ou utilizar na preparação de 

alimentos e bebidas, substituindo 

o açúcar. 

 

“Lembrou-se então, que havia um 

fojo que ele mesmo havia aberto 

para pegar os animais” (p. 41) 

É comum, entre os indígenas, a 

fabricação de armadilhas para 

caçar animais e alimentar suas 

famílias. 

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 
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Depois do dilúvio 

(Mito Kaigang) 

“O tamanduá pegou seu bastão, 

dançou e devolveu ao homem [...]” 

(p. 49)  

 

Marca identitária: Nas culturas 

indígena é comum o uso do bastão, 

dentre outros instrumentos, nos 

rituais e práticas religiosas.  

 

“Imediatamente armou sua burlona 

para mata-lo, mas o bicho ficou de 

pé e principiou a dançar” (p. 48) 

 

Marca identitária: as danças são 

realizadas em muitos rituais 

indígenas, bem como nas 

celebrações de casamentos. 

 

“Aproximara-se para observar 

melhor e notaram duas varinhas 

com suas folhas carregando uma 

pequena cabaça” (p. 48) 

 

A cabaça é um fruto muito 

utilizado para o armazenamento e 

o transporte de água entre os 

indígenas. 

 

 

 

NARRATIVA IDENTIDADE SABERES TRADICIONAIS 

A proeza do 

caçador contra o 

curupira 

(Mito Tukano) 

“um caçador que saiu para caçar 

porque sua família estava com 

muita fome e nada tinhas para 

comer” (p. 53) 

 

“Acho que é por causa das pontas 

das flechas. Não consigo acertar 

em nada” (p. 55) 

 

Marca identitária: A caça faz parte 

das atividades da cultura indígena 

como forma de obter a carne para 

alimentar suas famílias. 

 

  

As flechas são usadas na caça de 

animas ou para guerrear em defesa 

da população indígena. 

Ressaltando-se que se deve buscar 

confecciona-las com os materiais 

adequados para ter êxito nas 

caçadas. 

 

Pelo que foi apresentado no quadro é possível afirmar que essas narrativas literárias, 

cumprem uma função primordial para esses povos, pois “O mito, além de uma função literária e 

recreativa, figura com uma função social” (SANTOS, 2014, p. 50). Nesses casos, a função de 

repassar valores e saberes tradicionais como a demarcação identitária através das pinturas 

corporais, as identificações do grupo pelo uso de seus adornos corporais, a fabricação e uso de 

instrumentos, quer seja de caça, quer seja para uso em rituais espirituais. 
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Comportam dessa forma, a ancestralidade, da mesma forma que demarca a relação do 

indígena com a natureza, seus modos de vida e a reverência à terra, provedora de sustento e saberes. 

 

Considerações Finais 

 

Com base no que foi discutido neste texto, foi possível compreender que a Literatura 

indígena é um rico instrumento para contribuir para o conhecimento sobre os povos originários do 

Brasil, além de fomentar ações para uma educação em prol do reconhecimento da riqueza étnica 

brasileira, pois ao se conhecer é mais fácil incitar o respeito e a valorização das diferenças culturais. 

Por isso é uma temática relevante para ser discutida e trabalhada nas escolas e universidades. 

Entendendo que a Literatura Indígena contribui de forma significativa para a formação de 

professores, uma vez que possibilita aos acadêmicos e futuros educadores conhecer as marcas 

identitárias dos povos originários, seus valores, crenças, costumes e sentimentos, invisibilizados 

no processo de colonização do Brasil.  

Após investigar as particularidades da identidade étnica indígena e compreender sobre os 

saberes ancestrais dos nativos, observou-se que narrativas literárias desempenham um papel 

importante para o fortalecimento da identidade para essas sociedades.  

Dessa forma, espera-se que este estudo possa ajudar a desconstruir estereótipos e 

preconceitos negativos que a sociedade não indígena ainda tem em relação à produção literária 

indígena, uma vez que a literatura em foco contribui tanto para a transmissão dos saberes 

tradicionais indígenas, história e valores ancestrais, quanto para uma educação intercultural que 

reflita sobre a diversidade cultural no Brasil.  

 

INDIGENOUS LITERATURE: THE ROLE OF LITERARY NARRATIVES TO ETHNIC 

IDENTITY FORTIFICATION IN INDIAN PEOPLE 

 
Abstract: The present job aims to a theoretical approach to indigenous theme, more precisely to the question 

which relates to indigenous literature in Brazil, as well as this literature is seen by the society and how it 

may contribute to Brazilian cultural framework. In this debate context, the investigation had as central 

objective analyze descriptively and exploratory the literary narratives role to ethnic identity strengthening 

in indigenous societies, delimiting to the texts that compose the job “Contos Indigenas no Brasil” Daniel 

Munduruku’s (2005). And to achieve the propose objective, this job had developed by means of a 

bibliography research, based on studies which discuss about ethnic identity and indigenous literature, 

considering the rich cultural heritage and Indian people traditional  knowledge to Brazilian nation. Thus, it 

was observed in analyzed narratives the presence of markers that identify them as group, also as elements 

that denote traditional knowledge of each people group, thus confirming the literary narratives importance 
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to reinforce ethnic identity, as they are passed from generation to generation. And for non-indigenous 

readers is possible that they contact the country ethnic diversity. On this course, it is expected that this study 

may contribute to a intercultural education that reflects about Brazilian ethnic diversity and excels in 

equality, respect and differences valuation.  

 

Keyword: Ethnic Identity. Indigenous Literature. Traditional Knowledge. 
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RESUMO: Na intenção de refletirmos sobre a poesia e o sujeito lírico moderno, frente às transformações 

literárias advindas com a modernidade (e consequentemente com o Modernismo no Brasil), este trabalho 

objetiva analisar a concepção do sentimento de angústia proposto por Søren Kierkegaard na poesia lírica de 

Vinicius de Moraes. Nossa hipótese se configura em entender que a angústia é um dos elementos que 

compõe a singularidade da lírica surgida com a modernidade, visto que esta requer uma liberdade de 

expressão individual. Nessa individualidade observamos que o eu lírico entra em conflito consigo mesmo, 

angustiando-se. Portanto, pensar a lírica nesse contexto de mudanças envolve verificar em que medida os 

limites fixos da tradição literária podem ser flexíveis pelo caráter contestador do artista moderno. 

 

Palavras-chave: Sujeito lírico. Poesia lírica. Filosofia trágica. Vinicius de Moraes. 

 

 

Diferente da lírica promovida no período do Romantismo, onde, em sentido geral, o poeta 

representava sentimentos e percepções, a lírica surgida com a modernidade, no dado contexto dos 

anos iniciais do século XX, junto aos ideais modernistas, não se atrela somente à subjetividade, 

mas se estende àquela em que o poeta também se preocupa em não deixar de enfrentar a condição 

social e existencial do homem. A apresentação desta lírica nos faz refletir em que medida os limites 

fixos da tradição literária podem ser flexíveis pelo caráter contestador do artista moderno. 

No Brasil, o Primeiro Momento do Modernismo se destaca por suas propostas radicais em 

consequência da própria busca de definições e/ou do rompimento com as estruturas do passado. A 

necessidade da denúncia desses artistas e de suas renovações (em sentido formal e temático) faz da 

poesia desse início de século uma poesia inquietante, ligada às mudanças do homem moderno, 

frente a aspectos sociais, religiosos, amorosos e filosóficos que perpassavam por aquele momento. 

Já no Segundo Momento, porém, amplia o universo formal-temático dessas produções do 

início do século XX. A poesia se apresenta não apenas pelos sentimentos e percepções do “eu”. 

Desse modo, essa nova postura do poeta lírico perante sua própria realidade faz ampliar a densidade 
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artística do estilo. Nomes como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Jorge de Lima, 

Murilo Mendes, Vinicius de Morais, moldam esse cenário. 

Na intenção de se refletir sobre a constituição do sujeito lírico perante a modernidade, a 

nossa pesquisa tem por objetivo principal analisar a concepção do sentimento de angústia, proposto 

por Søren Kierkegaard, na poesia lírica de Vinicius de Moraes. Nossa hipótese se configura em 

entender que a angústia (unida aos sentimentos de desespero e solidão) é um dos elementos que 

compõe a singularidade da lírica, visto que esta requer uma liberdade de expressão individual. E 

nessa individualidade é que eu lírico entra-se em conflito consigo mesmo, angustiando-se. 

 

É na angústia – essa é a grande descoberta de Kierkegaard – que o homem 

experimenta a possibilidade da liberdade, precisamente, como sua essência 

fundamental. Pois a angústia resolve a realidade em um feixe de possibilidades 

atormentadoras, diante das quais o homem deve decidir-se. Na angústia, então, 

descobre que [...] a coisa mais terrível concedida ao homem é a escolha – a 

liberdade (WEISCHEDEL, 2001, p. 261). 

 

Destacamos que não se tem a pretensão de questionar sobre o fazer poético de Vinicius de 

Moraes. No entanto, assumimos estudar a sua obra pela importância da produção poética lírica, 

visto que, pensado como exemplo da modernidade, esse poeta confirmar-se em seu tempo para 

atrelar novos arranjos estilísticos na poesia brasileira. Desde cedo ele tem relação vital com a 

poesia. Rompe divisas, quebra fronteiras, versos e vida se contaminam, e se misturam, pulsam em 

palavras, despontam sentimentos que revelam vida e certo sofrimento. Observemos em um 

fragmento do poema A vida vivida (MORAES, 1998, p. 53): 

 

Quem sou eu senão um grande sonho obscuro em face do Sonho 

Senão uma grande angústia obscura em face da Angústia 

Quem sou eu senão a imponderável árvore dentro da noite imóvel 

E cujas presas remontam ao mais triste fundo da terra? 
 

[...] 
 

O que é a mulher em mim senão o Túmulo 

O branco marco da minha rota peregrina 

Aquela em cujos braços vou caminhando para a morte 

Mas em cujos braços somente tenho vida? 

 

O sujeito que fala no poema se vê em “uma grande angústia”, entra em conflito quando a 

mulher aparece, comparando-a a um “Túmulo”. Sua inicial está grafada em letra maiúscula, nos 

dando abertura de interpretação além de um lugar onde as pessoas são colocadas quando morrem. 
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No poema, esse lugar de morte e também vida são os braços da mulher. E é essa que conduzirá boa 

parte da obra de Vinicius de Moraes. 

A luta entre a Carne e o Espírito vem desde a sua primeira publicação, que “toma o rumo 

deliberado da ‘poesia do espírito’, com versos devastados por dilemas metafísicos e místicos”, e 

reflexivos. Termina com escritas fáceis, presas às circunstâncias do cotidiano. “Em O caminho 

para a distância há também uma inquietação diante da matéria, da carne, do mundo real que pode 

ser tomada como um primeiro sinal do lirismo que revolverá, como uma tempestade benigna, toda 

a obra do poeta” (CASTELLO, 1997, p. 66). 

Segundo José Castello (1997, p. 67), para dar título a sua primeira obra, Vinícius se inspira 

nos sentimentos trágicos de Kierkegaard. Este, como se sabe, compreende a angústia como gênese 

de toda uma estrutura existencial. No filósofo, o fato de a angústia representar o estado psicológico 

do ser-humano lança-o a uma dicotomia que é estar entre a realidade visível e a possibilidade de 

transcender de si mesmo. Observemos: “Eternamente morrer, morrer sem todavia morrer, morrer 

a morte. Por que morrer significa que tudo esta acabado, mas morrer a morte significa viver a morte 

e vivê-la um só instante é vivê-la eternamente” (KIERKEGAARD, 1993, p. 199). Sobre essa 

paradoxal contradição entre vida e morte, podemos notar no soneto Solidão (MORAES, 1933, 

s.p.): 

 

Desesperança das desesperanças... 

Última e triste luz de uma alma em treva... 

— A vida é um sonho vão que a vida leva 

Cheio de dores tristemente mansas. 
 

— É mais belo o fulgor do céu que neva 

Que os esplendores fortes das bonanças 

Mais humano é o desejo que nos ceva 

Que as gargalhadas claras das crianças. 
 

Eu sigo o meu caminho incompreendido 

Sem crença e sem amor, como um perdido 

Na certeza cruel que nada importa. 
 

Às vezes vem cantando um passarinho 

Mas passa. E eu vou seguindo o meu caminho 

Na tristeza sem fim de uma alma morta. 
 

O sujeito do poema atribui uma forma valorativa às imagens: a vida, em desesperança , 

“sem crença e sem amor”, é o seu caminho. Sua “alma morta” é o seu caminho. É essa essência 

lírica que ressoa em todo o poema. A relação conflituosa entre estar vivo e se sentir morto nos 
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ajuda a perceber e representar a sua “triste luz” como algo que atravessa o seu eu, unificando vida 

e morte. 

Outro poema que retrata bem a inquietação do sujeito lírico e mostra a oscilação entre as 

angústias do prazer e o seu desejo de libertinagem, é Ternura (MORAES, 2006, p. 24), onde se 

revela, diante da sua amada, a preocupação em amar, em se entregar completamente, em afeto, em 

lágrimas, em promessas, em um transbordamento de sentimentos, pedindo perdão. Observemos: 

 

Eu te peço perdão por te amar de repente 

Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos 

Das horas que passei à sombra dos teus gestos 

Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos 

Das noites que vivi acalentado 

Pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo 

Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente. 

E posso te dizer que o grande afeto que te deixo 

Não traz o exaspero das lágrimas nem a fascinação das promessas 

Nem as misteriosas palavras dos véus da alma... 

É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias 

E só te pede que te repouses quieta, muito quieta 

E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar  

[ extático da aurora. 

 

Parece um pouco contraditório o Espírito resistir à Matéria e depois a Alma do poeta se 

entregar aos caprichos da Emoção. Mas é essa conexão inevitável que torna Vinícius de Moraes 

um grande poeta. E não só a percepção do lado obscuro do homem, com seus mistérios, com sua 

imperfeição, mas a coragem de enfrentar esse mundo desconhecido. Ora, o próprio poeta Vinícius 

se autodefiniu: “sou um labirinto em busca de uma saída” (apud CASTELLO, 1997, 13). 

O que podemos compreender é que o fim é o ponto mais profundo e se chama abismo, pois, 

só no abismo ainda existe a esperança de ver o novo. Que novo? A esperança do abismo dada pela 

palavra. Então, em Vinícius de Moraes, a paixão pelo desconhecido provoca em sua escrita o 

domínio pelo desejo, pelo absurdo, pelo amor, misturando a celebração do nome da fé com o 

instinto carnal de seu espírito romântico. 

Neste ponto prossegue nossa discussão em relação ao que estamos relacionando, a poesia 

lírica de Vinicius de Moraes com a concepção de angústia proposta por Søren Kierkegaard. Assim, 

dizemos que a Filosofia começa com a angústia; que ela é uma característica fundamental da 

existência humana (conf. Kierkegaard, 2007). Pensando que toda a produção kierkegaardiana está 

contida enigmaticamente nesse enunciado, temos a considerar, em primeiro lugar, que o filósofo 

demonstra que a filosofia permanece no campo das probabilidades, e não se concretiza em uma 
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situação para que em seguida a reflexão se contextualize. É no campo da angústia (do pensamento 

humano) que podem existir os conflitos e as contradições reais entre necessidade e liberdade, finito 

e infinito, temporal e eterno. 

Nesse contexto, um dos poemas que podemos citar como exemplo é Vigília (MORAES, 

1933, s.p.). Notemos em um fragmento dele: 

 

[...] 
 

Tudo em mim sofre. 

Ao peito opresso não basta o ar embalsamado da noite 

Ao coração esmagado não basta a lágrima triste que desce, 

E ao espírito aturdido não basta a consolação do sofrimento. 

Há qualquer coisa fora de mim, não sei, no vago 

Como que uma presença indefinida 

Que eu sinto mas não tenho. 
 

Meu sofrimento é o maior de todos os sentimentos 

Porque ele não precisou a visão que flutua 

E não a precisará jamais. 

A dor estará em mim e eu estarei na dor 

Em todas as minhas vigílias... 

Eu sofrerei até o último dia 

Porque será meu último dia o último dia da minha mocidade. 
 

Kierkegaard, em seu livro O Conceito de Angústia (que fora publicado primeiramente em 

1844), toma o homem como um ser ambíguo, por se relacionar consigo mesmo e com a sua 

condição existencial. Com isso, relaciona-se como angústia. Seu espírito não pode desembaraçar-

se de si mesmo; tampouco pode apreender-se a si mesmo. Vive, pois, em uma tensão, 

caracterizando o homem moderno. 

Segundo Hugo Friedrich, no livro Estrutura da lírica moderna (1978), iniciando as 

discussões sobre a lírica em relação à modernidade, nos diz que a poesia lírica moderna tem 

tensões, dando a esta poesia novos arranjos: “a junção de incompreensibilidade e de fascinação 

pode ser chamada de dissonância, pois gera uma tensão [...]. A tensão dissonante é um objetivo das 

artes modernas em geral” (FRIEDRICH, 1978, p. 15). E essa tensão, entendida em nossa análise 

como sendo o sentimento de angústia, é que também nos dá suporte e nos faz considerar que na 

obra de Vinicius de Moraes ela está presente. 

No livro O caminho para a distância (de 1933) o poeta já denuncia uma relação conflituosa 

entre a subjetividade própria do poema lírico – tomada em primeiro momento como uma tradição 

clássica – e as características da lírica na modernidade, com a sua linguagem cotidiana – tomada 
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como um ideal pelos modernos. Isso pode ser visto em passagens do poema Vazio, publicado em 

seu primeiro livro (MORAES, 1933, s.p.): 

 

[...] 
 

Vago em mim mesmo, sozinho, perdido 

Tudo é deserto, minha alma é vazia 

E tem o silêncio grave dos templos abandonados. 

Eu espio a noite pela janela 

Ela tem a quietação maravilhosa do êxtase. 

Mas os gatos embaixo me acordam gritando luxúrias 

E eu penso que amanhã... 

Mas a gata vê na rua um gato preto e grande 

E foge do gato cinzento. 
 

Eu espio a noite maravilhosa 

Estranha como um olhar de carne. 

Vejo na grade o gato cinzento olhando os amores da gata 

[ e do gato preto 

Perco-me por momentos em antigas aventuras 

E volto à alma vazia e silenciosa que não acorda mais 

Nem à noite clara e longa como um olhar de mulher 

Nem aos gritos luxuriosos dos gatos se amando na rua. 
 

A angústia, assim, em Vinicius de Moraes, é referida, contextualizando o posicionamento 

deliberadamente marginal do poeta moderno, que se aliena e contesta. Aponta sensações (“Vago 

em mim mesmo, sozinho, perdido”) e conflitos na sociedade do espetáculo (“Perco-me por 

momentos em antigas aventuras”). Há um sujeito em sua poesia que se submete à experiência vazia 

(“E volto à alma vazia e silenciosa que não acorda mais”) que, portanto, esgota as possibilidades 

da experiência genuína. Por mais que esse eu diga que espia “a noite pela janela” ele se encontra 

em outra instância. Ele pensa, parando o seu raciocínio (“que amanhã...”), dando-nos possibilidades 

de ler a poesia como uma sugestão, uma necessidade (“Tudo é deserto, minha alma é vazia / E tem 

o silêncio grave dos templos abandonados”). 

Mas o poeta não se molda somente na inspiração; ele 

 

é ao mesmo tempo o objeto e o sujeito da criação poética: é o ouvido que escuta 

e a mão que escreve o que é ditado por sua própria voz. “Sonhar e não sonhar 

simultaneamente: operação do gênio”. E do mesmo modo: a passividade receptora 

do poeta exige uma atividade na qual se sustenta essa passividade. Novalis 

expressa esse paradoxo numa frase memorável; “A atividade é a faculdade de 

receber. O sonho do poeta exige, numa camada mais profunda, a vigília; esta, por 

sua vez, acarreta o abandono ao sonho” (PAZ, 2012, p. 202). 
 



142 

 

Podemos aludir tal pensamento com Quatro sonetos de meditação (MORAES, 1998, p. 

105). Poemas publicados em 1946, no livro Poemas, Sonetos e Baladas. Porém a citação pode ser 

feita apenas com o soneto IV, mesmo que a ideia esteja em todos eles e possível de se observar. 

Segue: 

 

Apavorado acordo, em treva. O luar  

É como o espectro do meu sonho em mim  

E sem destino, e louco, sou o mar  

Patético, sonâmbulo e sem fim.  
 

Desço na noite, envolto em sono; e os braços  

Como ímãs, atraio o firmamento  

Enquanto os bruxos, velhos e devassos  

Assoviam de mim na voz do vento.  
 

Sou o mar! sou o mar! meu corpo informe  

Sem dimensão e sem razão me leva  

Para o silêncio onde o Silêncio dorme  
 

Enorme. E como o mar dentro da treva  

Num constante arremesso largo e aflito  

Eu me espedaço em vão contra o infinito. 
 

Vinicius de Moraes, por conseguinte, impressiona-se pela tese de que o desespero nada 

mais é do que um reflexo da distância de Deus. A referência a esta afirmativa pode ser vista em 

passagens do poema Místico (MORAES, 1933, s.p.), que abre o seu livro de estreia e que, já nos 

dois primeiros versos, anuncia a relação entre poesia e perplexidade espiritual, ligada aqui pela 

projeção de uma realidade que passa a ser mais efetiva do que continuamente fora dela. É como 

Kierkegaard (2007) diz no capítulo que trata diretamente do conceito de angústia, do livro 

homônimo. Vejamos as passagens do poema: 

 

O ar está cheio de murmúrios misteriosos 

E na névoa clara das coisas há um vago sentido de espiritualização... 

Tudo está cheio de ruídos sonolentos 

Que vêm do céu, que vêm do chão 

E que esmagam o infinito do meu desespero. 
 

[...] 
 

No olhar aberto que eu ponho nas coisas do alto 

Há todo um amor à divindade. 

No coração aberto que eu tenho para as coisas do alto 

Há todo um amor ao mundo. 

No espírito que eu tenho embebido das coisas do alto 

Há toda uma compreensão. 
 

[...] 
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Eu já de há muito tempo vos espio 

Na vossa estranha caminhada. 

Como quisera estar entre o vosso cortejo 

Para viver entre vós a minha vida humana... 
 

[...] 
 

Sou bem melhor que vós, almas acorrentadas 

Porque eu também estou acorrentado 

E nem vos passa, talvez, a ideia do auxílio. 

Eu estou acorrentado à noite murmurosa 

E não me libertais... 

Sou bem melhor que vós, almas cheias de humildade. 

Solta ao mundo, a minha alma jamais irá viver convosco. 
 

Eu sei que ela já tem o seu lugar 

Bem junto ao trono da divindade 

Para a verdadeira adoração. 
 

Tem o lugar dos escolhidos 

Dos que sofreram, dos que viveram e dos que compreenderam. 
 

Nesse conflito entre Matéria e Divindade é que o poeta se debate. E Vinícius de Moraes 

sabe que o desespero tem a alma do poeta como morada. É na alma do poeta, manifestada nos 

versos, que encontramos a essência da sua obra. E, por isso, esta não fica apenas nesse dilema 

metafísico e penoso. Nela, Vinícius expressa, com intensa angústia, uma inquietação: a constante 

oposição, uma luta entre os impulsos da carne e os apelos da castidade; traduzida em versos 

desesperançados como no soneto Revolta (MORAES, 1933, s.p.): 

 

Alma que sofres pavorosamente 

A dor de seres privilegiada 

Abandona o teu pranto, sê contente 

Antes que o horror da solidão te invada. 
 

Deixa que a vida te possua ardente 

Ó alma supremamente desgraçada. 

Abandona, águia, a inóspita morada 

Vem rastejar no chão como a serpente. 
 

De que te vale o espaço se te cansa? 

Quanto mais sobes mais o espaço avança... 

Desce ao chão, águia audaz, que a noite é fria. 
 

Volta, ó alma, ao lugar de onde partiste 

O mundo é bom, o espaço é muito triste... 

Talvez tu possas ser feliz um dia. 
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Como se vê, a poesia de Vinícius de Moraes está mergulhada em um mundo de avessos. A 

luta conflitosa e angustiante entre o Espírito e a Carne o persegue desde os primeiros versos. O céu 

(“a inóspita morada”) e a terra (“no chão”) estão diante desse doloroso processo poético que 

envolve o poeta. No poema observa-se, claramente, um convite para abandonar qualquer 

sentimento de tristeza, o espaço – “o espaço é muito triste” – e, deixando de ser privilegiada, nas 

alturas infinitas, vir habitar o mundo – “o mundo é bom”. 

Citamos outro poema que mostra bem a luta do poeta contra o seu destino. Porém, nesse 

início de poesia o reflexo diante da ausência da mulher amada é mais marcante do que a imagem 

real dela. Contudo, é esta que mais tarde demarcará boa parte da poesia de Vinicius de Moraes. O 

poema tem como título Ausência (MORAES, 1998, p. 16): 

 

Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos  

[ que são doces 

Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres 

[ eternamente exausto. 

No entanto a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida 

E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz  

[ a tua voz. 

Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado 

Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados 

Para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada 

Que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. 

Eu deixarei... tu irás e encostarás a tua face em outra face 

Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás  

[ para a madrugada 

Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande  

[ íntimo da noite 

Porque eu encostei minha face na face da noite e  

[ ouvi a tua fala amorosa 

Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço 

E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono  

[ desordenado. 

Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos 

Mas eu te possuirei mais que ninguém porque poderei partir 

E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas 

Serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. 

 

Percebemos que o sujeito, isolando-se, funciona como organizador da perspectiva de uma 

vida/voz “serenizada”, orientando o poema em torno de sua subjetividade trágica, sofrida, 

angustiada, em relação a sua visão de mundo e de amor (“Eu deixarei que morra em mim o desejo 

de amar os teus olhos que são doces / Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres 

eternamente exausto. [...] Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos”). 
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As poesias de Vinicius de Moraes que revelam uma lírica, não aquela romantizada, mas de 

sentido moderno, reflexiva, conflituosa, angustiante, é, em grande parte, aquela que dá novo 

sentido à vida e até mesmo à criação poética. Colocamos essa afirmativa por entender que, de certa 

forma, não caberia na lírica do poeta moderno brasileiro revelar uma subjetividade puramente 

idealizada, por isso a formulação de um novo modelo de amor foi necessária, um amor que fosse 

imortal e pleno, que fizesse com que as ideias existenciais e filosóficas do homem fossem pensadas; 

assim transformando o instante do encontro em infinito. 

Nesse contexto, aproveitamos para destacar a relação do poeta com o estilo literário do 

Modernismo, apenas fortalecendo essa relação conflituosa em sua poesia. Segundo Luiz Santa Cruz 

(1957, s.p.), Vinícius de Moraes 

 

já surgiu como um poeta moderno, pela estilística e estrutura de sua poesia, sem, 

contudo, jamais ter sido um modernista. Apareceu numa época em que o 

Modernismo tinha superado a sua primeira fase, mais destrutiva e negativa do que 

construtiva e, propriamente, criadora. [...] Filiando-se, indiretamente, ao 

movimento de “Restauração da Poesia em Cristo” ele conseguiu no entanto 

permanecer fiel a si mesmo e ao estilo inicial de sua poesia, onde sempre 

predominaram temas do amor-paixão de um poeta sempre à procura de visão 

unitária do universo. 
 

Incorporando, pois, essa poeticidade vibrante da poesia de Vinicius, de viver “Numa sempre 

diversa realidade [...] Dentro da eternidade e a cada instante. [...] Com um desejo maciço e 

permanente”, citando aqui o Soneto do Amor Total (MORAES, 2006, p. 174), e experimentando 

essa ligação de vida e poesia, é que podemos dizer que foi possível identificar a presença da 

angústia em sua obra. É que, enquanto ser existencial que procura compreender-se frente à 

modernidade, assumimos o risco da projeção daquilo sobre o qual se buscou conhecer: fazer 

associações livres com o que estava expresso nos poemas lidos, com os sentidos e significados 

produzidos por eles, relacionando-os com o conceito de angústia kierkegaardiano. 

Disso, ratificamos com uma fala de Charles Baudelaire (1999, p. 26): 

 

A Modernidade é o transitório, o efêmero, contingente, é a metade da arte, sendo 

a outra metade o eterno e o imutável. Houve uma modernidade para cada pintor 

antigo: a maior parte dos belos retratos que nos provêm das épocas passadas está 

revestida de costumes da própria época. [...] Não temos o direito de desprezar ou 

de prescindir desse elemento [passado] transitório, fugidio, cujas metamorfoses 

são tão frequentes. Suprimindo-os, caímos forçosamente no vazio de uma beleza 

abstrata indefinível, como a da única mulher antes do primeiro pecado. 
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Assim, no diálogo entre inovação e permanência da poesia moderna – “transitório” e 

“imutável” – Baudelaire admite a reorganização da tradição, sem, contudo, se deixar cair em algo 

forçoso – “Não temos o direito de desprezar” esse “elemento [passado] transitório”. Esse ponto de 

reflexão na arte moderna indica o caráter transitório dos valores tradicionais, na medida em que a 

modernidade reorganiza o passado em uma conduta crítica que reformula e atualiza o passado por 

meio da mediação estética. 

Diante de tais considerações, finalizamos, então, dizendo que a poesia de Vinícius de 

Moraes foi marcada por uma constante mutação, onde o sujeito lírico presente em seus textos 

permitisse caminhar sempre em renovo, mesmo que o sentimento da angústia estivesse vivo nessa 

empreitada. Passou de poeta metafísico a articulador do cotidiano, dando atenção ao amor-paixão; 

fosse como no começo de sua poesia, dentro do conflito do Mundo com Deus; fosse como mais 

tarde, onde consolidou sua poesia na busca da mulher amada. Foi homem fugaz e poeta transitório: 

unido a todo esse processo de iniciação poética, de caráter conflituoso e por isso angustiante, até 

ao auge de sua maturidade. É como disse Arturo Farinelli (apud WELLEK, 1994, p. 114): “os 

destinos da poesia e da arte só são preenchidos na vida íntima e nos acordos secretos da alma”. 

 

A TRAFFIC DIALOGUE BETWEEN VINÍCIUS DE MORAES AND KIERKEGAARD 

 

ABSTRACT: In order to reflect on poetry and the modern lyric subject, in the face of the literary 

transformations that come with modernity (and consequently with Modernism in Brazil), this work aims to 

analyze the conception of the feeling of anguish proposed by Søren Kierkegaard in the lyric poetry of 

Vinicius de Moraes. Our hypothesis is to understand that anguish is one of the elements that makes up the 

singularity of lyrical emerged with modernity, since it requires an individual freedom of expression. In this 

individuality we observe that the lyrical self-conflicts with itself, anguished. Therefore, to think lyric in this 

context of changes involves verifying to what extent the fixed limits of the literary tradition can be flexible 

by the challenging character of the modern artist. 

 

Keywords: Lyrical subject. Lyrical poetry. Tragic philosophy. Vinicius de Moraes. 
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A ESCRITA DE SI COSTURADA NOS DISCURSOS DO OUTRO NA OBRA QUARTO 

DE DESPEJO DA CAROLINA MARIA DE JESUS 

 

Macksa Raquel Gomes Soares - UEMA  

 
RESUMO: O referente artigo pretende se ocupar e discutir o discurso literário da obra “Quarto de Despejo: 

diário de uma favelada” (1960) de Carolina Maria de Jesus, narrativa que descreve a história de uma 

favelada e de seus pares na favela de Canindé (São Paulo). O referido trabalho pretende esgrimir sobre os 

discursos ideológicos, culturais e políticos, o ethos discursivos, os interdiscursos subjacentes a obra, assim 

como os ditos e não ditos dessa linguagem subjetiva. Serão utilizados desse modo as referências teóricas da 

Análise do Discurso (AD) de linha francesa, partindo de um viés também literário. Nesse sentido, a obra 

“Quarto de Despejo: diário de uma favelada” nos remete às discursões que passeiam por várias perspectivas 

(máscaras) discursivas cujo sujeito discursivo poderá assumir, enquanto mulher, mãe, negra, favelada, 

escritora, catadora de papel. São algumas das diversas noções de interdiscursos citadas associadas à escrita 

de Carolina Maria de Jesus, quando ele escreve numa concepção de um diário, entretanto numa visão 

dialógica com a coletividade. 

(JESUS, 2013); (MAINGUENAU,2008); (BENVENISTE, 2005); (POSSENTI, 1995); (CARRIJO, 2018); 

(MOTTA, 2008); (MIRANDA, 2014). 

 

 

Palavras-chave: Subjetividade; Ideologias; Discursos; Interdiscursos. 

 

 Introdução 

 

Este trabalho pretende revisitar as teorias da Análise do discurso na perspectiva francesa no 

que se refere aos conceitos de Mainguenau (2008) sobre discursos, interdiscursos e ethos 

discursivo, assim como a subjetividade presente na obra de Carolina Maria de Jesus, no segmento 

de um diário e também a sua escrita subalterna e feminina. 

A obra Quarto de Despejo: diário de uma favelada (1960) é uma narrativa que carrega em 

si discursos ideológicos, políticos ricos em significados, uma vez que cinge as vozes de um povo 

à margem da sociedade no que se refere à vivências dignas e extratos sociais. A autora singulariza 

sua escrita por meio de diários, mas que, ao mesmo tempo, coletiviza- se no momento que esse 

narrador- personagem conta sua história e por extensão a dos seus pares, todos imbuídos num 

contexto de aspereza. 
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Os relatos passam-se na favela de Canindé, São Paulo, deste modo o olhar do leitor é 

conduzido para a vida de uma catadora de papel que luta arduamente para sustentar os filhos e 

ainda lida com todos enfrentamentos por ser mulher, negra e favelada numa conjuntura da cidade 

grande, tendo em vista que esta não disfruta dos mesmos privilégios, dada as circunstâncias da sua 

condição social e histórica. Carolina descreve em seu diário a vida na favela, a pobreza que assola 

os moradores, os costumes desse povo, as alegrias, as tristezas, sobretudo a dor da fome, condição 

que a mesma para detalhá-la se vale de recursos linguísticos como a metáfora de maneira a 

amenizar a crueza daquele ambiente. 

Essa comiseração pode ser entendida como carência de muitas outras coisas, inclusive de 

escrever, de se reconhecer como gente, como mulher que vislumbra dias melhores. É portanto 

latente nesses discursos a presença de um ideologia de quem não se reconhece parte daquela 

conjuntura e que escreve de maneira política, uma vez que a obra carrega em si um lirismo 

apontando várias questões sociais de uma cidade grande que despeja seus moradores pobres em 

favelas. 

Nesse sentido, a Análise do Discurso conceitua o discurso como, (MAINGUENAU, 2008, 

p. 15) “entenderemos por discurso uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição histórica 

permite definir como um espaço de regularidades enunciativas”. 

O eu dessa enunciação marginalizada do narrador que ecoa na favela se multiplica, porque 

também narra a condição de várias outros nesses contextos. São os interdiscursos, a multiplicidade 

de discursos presentes na escrita de Carolina, “o discurso através do interdiscurso” 

(MAINGUENAU, 2008, p.17). Este entendido como espaço de trocas a partir de outros 

enunciados. 

 

Revisão teórica sobre discursos e interdiscursos  

 

A discussão teórica na perspectiva de Dominique Mainguenau na análise do discurso (AD) 

de ordem francesa sobre o conceito de discurso é ampla e complexa no que se refere às 

características do dizer na enunciação e no enunciado da escrita. 

Segundo Mainguenau, os discursos são “arranjos” imbricados na superfície textual, são 

localizados na base do textos que não podem ser considerados isoladamente, pois são laços que se 
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desdobram sobre outras dimensões, ou seja, os discursos são relações que recorrem sempre a outros 

discursos. 

Assim descreve Mainguenau (2008): 

 

O discurso não é nem um sistema de ideias, nem uma totalidade estratificada que 

poderíamos decompor mecanicamente, nem uma dispersão de ruínas passível de 

levantamentos topográficos, mas um sistema de regras que define a especificidade 

de uma enunciação. (MAINGUENAU, 2008, p. 19) 

 

Para tanto, ao falarmos articulamos enunciados para uma determinada situação enunciativa, 

nesse sentido, é o que Marcuschi (2008) vai chamar de “objeto de dizer” e fazemos isso com 

intenções conscientes ou não. 

 

Conceito de Interdiscursos 

 

Na concepção dos estudos sobre análise do discurso é importante frisar que todo discurso 

tem uma intenção aparente ou não, os textos podem ter valor argumentativo, informativo, narrativo, 

injuntivo, etc. Com base nesse pressuposto, ao enunciar um discurso alguns outros discursos 

também ficam imbricados nessa construção, visto que são trocas. É um processo de dialógico 

sempre com Outros.  

Dominique Mainguenau em seu livro intitulado “Gênese do Discursos” este caracteriza 

esses interdiscursos em hipóteses de maneira a conceituá-lo e abarcar uma visão mais diretiva. Nos 

ateremos ao primeiro conceito em que o autor diz que o interdiscurso tem “precedência” em relação 

ao discurso, ou seja, que aquele sobrepõe a este, porque o que ganha destaque são as relações de 

conversão entre os discursos. “Interdiscurso como espaço de regularidade pertinente, do qual 

diversos discursos são apenas componentes” (MAINGUENAU, 2008, p. 21). 

 Em suma, as demais hipóteses trazem noções do interdiscurso no que concerne às relações 

semânticas, semióticas, planos, competências e formas discursivas e interdiscursivas. Com base 

nisso, é importante pensar o interdiscurso como um conjunto de associações e “articulações” que 

podem se multiplicar sem perder a sua identidade discursiva. O outro que mistura-se aos outros 

imbuídos nos diversos discursos. 

 



151 

 

Revisão teórica sobre ethos discursivo e linguagem subjetiva  

 

A construção do ethos discursivo pressupõe a existência de uma enunciação, segundo a 

teoria da análise do discurso e a partir disto o interlocutor desse discurso é levado a um processo 

construtivo de quem profere esse texto. 

 

Ethos discursivo é coextensivo a toda enunciação: o destinatário é 

necessariamente levado a construir uma representação do locutor, que este último, 

tenta controlar mais ou menos consciente e de maneira bastante variável segundo 

os gêneros dos discursos. (MAINGUENEAU, 2010, p. 80) 
 

Na perspectiva da teoria do autor relacionado, o ethos é construído a partir de uma imagem 

ou associação daquilo que fora dito, ethos discursivo, ethos mostrado ou aquilo que fica subjacente 

naquela enunciação, ethos pré- discursivo, ethos não-dito. 

Essa construção é feita pelo interlocutor e/ou pelo locutor da enunciação como intenções 

discursivas. Em linhas gerais, Dominique Mainguenau conceitua o ethos discursivo como a 

informação presentificadas no texto, reais, palpáveis, e o ethos não discursivo, por sua vez, são as 

informações que podem ser intuídas por esse discurso, assim alguns fatores podem ser levados em 

consideração, a saber, aspectos sociais, históricos, culturais, de gênero ambas classificações 

precisam ser confrontadas para que essa referência discursiva seja efetivada. O estudo embasado 

na teoria deste autor referenciado torna-se válido para esta pesquisa, visto que enfatiza as diferentes 

máscaras discursivas a que um determinado discurso pode recorrer. 

No que tange a linguagem subjetiva, é importante apontar os estudo de Émile Benveniste 

(2005) que trata dessa enunciação inscrita num eu carregado de significações com a intenção de 

movê-las.  

Desse modo assinala Constâncio e Paschoal, (2016), “é inerente à linguagem o fator da 

subjetividade, de modo que a própria linguagem passa a ser significação por ser mobilizadora a 

todo momento pelos sujeitos da enunciação.” (CONSTÂNCIO; PASCHOAL, 2016, p. 2) 

 Como uma atividade essencial ao ser humano, a linguagem carrega diversas nuances e uma 

delas, objeto deste artigo e da obra literária em estudo, é a subjetiva, aquilo que é íntimo do 

indivíduo, de acordo com o que é dito tem relação forte com quem escreve, mas ao mesmo tempo, 

com o social, resultando em marcas singulares e significativas.  “Subjetividade de que tratamos 
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aqui é a capacidade do locutor se propor como sujeito.” (BENVENISTE apud CONSTÂNCIO, 

PASCHOAL, 2016, p. 4) 

 

A categoria de pessoa e, consequentemente, o quadro pronominal das línguas são, 

na ótica de Benveniste, fatores linguísticos e enunciativos para a instauração da 

subjetividade, na medida em que a posse da linguagem dota o ser humano da 

capacidade de torna-se sujeito em cada momento que toma a palavra não como 

mero instrumento, mas a possibilidade de significar o próprio dizer nas cenas 

enunciativas em que a possibilidade da fala é organizada por meio da tríade eu-tu/ 

ele ( entende-se eu como pessoa que torna sujeito da enunciação). 

(CONSTÂNCIO; PASCHOAL, 2016, p. 4) 

 

Fica claro desse modo que a escrita subjetiva possui características peculiares no que se 

refere a enunciação, uma vez que esta contrasta com vozes que se entrecruzam formando um todo 

significativo. É a primeira pessoa do singular que dá voz ao discurso. 

 

QUARTO DE DESPEJO: diário de uma favelada 

 

A escrita diarística publicado em 1960 narrada sob o olhar da autora, a partir de uma 

perspectiva de moradora da favela, contexto descrito na obra. Nascida em 1914 em Minas Gerais, 

Carolina Maria de Jesus frequentou apenas os dois primeiros anos do primário. Após alguns anos 

passou a residir na favela de Canindé em São Paulo, onde teve três filhos, João José, José Carlos e 

Vera Eunice. Tornou-se catadora de papel como forma de sobrevivência. Carolina destacou- se 

onde morava por gostar de ler e escrever em diários.  

Nessa conjuntura a autora conta suas histórias e dos vizinhos ressignificando realismos, na 

medida em que suas histórias são analisadas pelo viés puramente descritivos e com intenções de 

relatar fielmente a vida dos favelados. 

 

(...) O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir 

numa casa confortável, mas não é possível. Não estou descontente com a 

profissão que exerço. Já habituei-me andar suja. Já faz oito anos que cato papel. 

O desgosto que tenho é residir em favela. (...) 

Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário. Mas eu 

pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo (...) 

(...) Quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, 

digno estar num quarto de despejo (...) (JESUS, 2013, p. 22, 28 e 37) 
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O ethos discursivo dessa narrativa de Carolina evidencia-se através desse discurso que 

remete a um ser que é mulher, mãe, negra, favelada e ser social marginalizado de personalidades 

distintas que se reivindica seu lugar enquanto sujeito que sonha por tempo mais ameno.  

 

Os “eus” discursivos em transição: seja pelo aparecimento da escrita feminina de 

viés negro, seja pela escrita feminina que engendra a discussão sobre a 

legitimidade da escrita operada pela mulher dos século XX. Todas estas vertentes 

teóricas tornam-se um recurso fundamental para a exploração do diário “Quarto 

de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus como corpus. (CONSTÂNCIO E 

PASCHOAL, 2016, p. 3) 

 

É possível perceber com a leitura de Carolina Maria de Jesus que esse narrador se apossa 

de sua condição de escritora para se perceber e refletir o lugar que ocupa, a revolta descrita no 

trecho acima mencionado de fazer parte desse contexto da favela e que, ao mesmo tempo, a 

impulsiona a redigir como uma forma de transformar sua realidade.  

Rebelar-se é o primeiro passo para essa ressignificação, assim como reconhecer a favela 

como um não- lugar, esse não- pertencimento, já que para ela era lugar pérfido e isto a leva refletir 

outros lugares e faz isso por meio da linguagem literária. “a discursividade em Carolina Maria de 

Jesus entremostra um trabalho ininterrupto do sujeito-autor com a linguagem” (CARRIJO, 2012, 

p. 59) 

Em forma de diário Carolina descreve seu dia a dia como catadora e como escritora, pois a 

mesma sente a necessidade de narrar sua vida e a dos favelados com os quais convive. Como 

apontado no trecho: 

 

Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não tem agasalhos. Quando 

uns tem sapatos, não tem palitol1. E eu fico condoída vendo as crianças pisar na 

lama (...) Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor de ouro que 

reluz na luz do sol. Que as minhas janelas são de prata e as luzes de brilhante. Que 

a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades... 

É preciso criar este ambiente de fantasia, para esquecer que estou na favela (...) 

(JESUS, 2013, p 46 e 58) 

 

A história vai mostrando como o narrador trava suas lutas para sobreviver e criar os filhos 

numa cidade grande num contexto de uma favela. O eu feminino que se desdobra, reinventa, recria 

                                                           
1 Palavra escrita tal como na obra, a qual remete a uma discussão linguística que não se aterá este artigo. 
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suas histórias e a partir dessa escrita o leitor conhece a realidade de uma favela na perspectiva de 

quem habita. O narrador (a) que se confunde com a autora, ambas negras, mulheres e sobreviventes.  

Esse sujeito discursivo que traz uma memória reinventada e forja discurso de poeta para 

direcionar o olhar do interlocutor para a ambiência da favela. Carolina Maria de Jesus subjaz 

discursos carregados de ideologias que ao longo da descrição de suas vivências vão clareando.  

Suas enunciações revelam um olhar feminista, quando esta se declara a frente do seu tempo 

no que se refere ao igualdade de gênero e o fato da sua condição de mulher seja entraves para 

muitas situações naquela época2. A autora ainda faz críticas aos políticos da época por não 

corresponderem às necessidades do povo, dentre outros discursos remetentes a uma abrangência 

de questões que podem ser discutidas na referida obra. 

A despeito disso analisa Carrijo (2012): 

 

Carolina Maria de Jesus- enquanto posição sujeito que carrega inúmeras posições 

a saber sujeito-autor, sujeito-narrador, sujeito- personagem ao criar um relato em 

que a personagem é protagonista da história/ estória, desvela uma escritura em 

que marcas do sujeito- narrador, do sujeito- personagem e ainda do sujeito-autor 

se resvalam e um tipo de relato autobiográfico como sugere o título “Quarto de 

Despejo: diário de uma favelada”, mais precisamente, em um diário íntimo o que 

a par revelar os preços dos alimentos, dos transportes também faz uso do intitulado 

discurso para testemunhar, dar cunho de veracidade aos fatos. (CARRIJO, 2012, 

p. 60). 

 

Com base nisso, podem ser mensurados com base nesses escritos, “a imagem de si”, assim 

como permite a narrativa ganha formas realistas e o locutor cria um ethos discursivo a partir desses 

sujeitos que ao leitor intuir ethos- não discursivos, uma vez que a obra possibilidade uma teia de 

elucubrações.  

 

De imediato, a escrita de Carolina Maria de Jesus desconstrói a imagem discursiva 

dos supostos leitores de um diário que se veem diante de um ethos “inadequado” 

para aquela escrita: não se espera de uma mulher que reside uma favela (a favela 

do Canindé) uma escrita que é forjada e inventada para a classe média escrever 

demanda tempo. (CONSTÂNCIO; PASCHOAL, 2016, p. 7) 

 

                                                           
2 A obra foi escrita em 1960 que historicamente o Brasil passa por diversas transformações culturais, políticas e sociais. 

Numa época em que o governo de Juscelino Kubistchek tenta construir um Brasil moderno, com aires europeus, uma 

sociedade buscando embranquecimento.  Carolina de Jesus surge como prova desse disfarce de um pseudo crescimento 

cultural e principalmente social. 
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O autores mencionados ressaltam um ponto importante no que se refere a esse interlocutor 

da escrita de Carolina, a mesma dentro de uma análise mais crítica da obra e o que isto causou com 

o lançamento na época. Carolina Maria de Jesus é descoberta pelo jornalista Audálio Dantas e lida 

por muitos, incluindo a classe média, acostumados em geral com narrativas menos realista.  

Por isso também a obra ganha notoriedade por trazer uma perspectiva de quem experencia 

desse ambiente de pobreza, contudo, é importante lembrar que mesmo sendo aclamada pela crítica 

da época, Carolina Maria de Jesus torna-se obsoleta no Brasil por um longo período3. Seus escritos 

são retomados com força em estudos mais contemporâneos.  

Um outro viés que obra em estudo pode recorrer é a linguagem subalterna, já que enquanto 

mulher Carolina fala de um lugar que comumente não teria voz, por isso a escrita é também 

contemporânea, abarca discursos e temáticas muito atuais no que concerne ao social, as temáticas 

sobre o gênero, raças e esse lugar de fala que esta reivindica por meio do ato de escrever.  

Segundo Constâncio e Paschoal (2016), “escrever sobre si mesmo é visto como um fator de 

rompimento do silêncio nas sociedades em que as ditaduras e outras formas perversas de 

exploração determinam as relações de poder”.  

Escrever para Carolina Maria de Jesus, de acordo com que fica subjacente a partir da obra, 

tornou-se um refúgio de todas mazelas que sofria, quebrar esse silêncio de quem é privado por ter 

nascido pobre e favelada. Descortinar através da escrita essa fumaça de aspereza imposta pela 

favela e pela fome com frequência descrita no livro, é no mínimo uma rebeldia corajosa. “Eu cato 

papel, mas não gosto. Então penso, faz de conta que estou sonhando” (JESUS, 2013 p. 29). 

É interessante assinalar que é um discurso de quem escreve sem a legitimidade, a posse 

dessa enunciação por não ser letrada e isso faz da literatura dessa autora singular. Voz de um 

discurso que instiga quem escreve e por conseguinte quem a lê. Uma escritura de si encoberta por 

vozes que se multiplicam no coletivo.  

 

Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amisade ao povo. 

Quem governa nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a 

dor, a aflição do pobre. Se a maioria revolta-se, o que pode fazer a minoria? Eu 

estou do lado do pobre, que é o braço. Braço desnutrido. Precisamos livrar o paiz 

dos políticos açambarcadores. (JESUS, 2013, p. 39) 

                                                           
3 Uma negra trazendo características genuinamente brasileira com sua narrativa exalando miséria, por conseguinte 

fazendo com que a favela seja percebida pelas camadas de poder, que agora, surge com um súbito interesse em 

assuntos sociais, como uma nova versão mascarada que os miseráveis serão notados e aclamados. 
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Questões como a violência sofrida pelas mulheres dentro da favela é muito forte no livro, a 

chegada de nordestinos na cidade grande, o governo de Juscelino Kubistchek, todo um panorama 

de São Paulo do século XX, ou seja, um olhar de uma classe que não é dominante sobre um mundo 

que para a personagem está distante deles, dos que residem nas cidades, mas que se entrelaçam de 

alguma maneira. “Oh! São Paulo que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro que são arranha-céus. 

Que veste viludo4 e seda e calça meias de algodão que a favela”, (JESUS, 2013, p. 14). São temas 

que se atualizam a cada revisão desse discurso literário, social e político. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra de Carolina Maria de Jesus “Quarto de Despejo: o diário de uma favelada” textos 

estes organizados pelo Jornalista Audálio Dantas que ao fazer uma reportagem na favela de 

Canindé percebe essa mulher que escreve as agruras de um lugar a- poético que “cheira a pobre”, 

mas é descrito sobretudo de maneira sensível por quem atravessou essa vivência. 

No referido texto é discutido a escrita de si por meio de diários “encardidos”, dado que a 

autora é uma catadora de papel, mas que ao mesmo, tempo cata suas histórias quando fala de si. 

Deste modo foi discutido o ethos mostrado e os que subjazem desta leitura à luz das teorias da 

Análise do discursos de Dominique Mainguenau, assim como o desdobramentos dessa linguagem 

subjetiva presente nesses escritos. 

A conceituação de ethos discursivos na obra Quarto de Despejo nos remete as discursões 

no que se refere às várias perspectivas (máscaras) discursivas que esse sujeito discursivo poderá 

assumir, como já fora mencionado, mulher, mãe, negra, favelada, escritora, catadora de papel, etc. 

É válido ainda mencionar que as noções de interdiscursos citadas associadas a escrita de 

Carolina Maria de Jesus, quando ele escreve numa concepção de um diário, entretanto numa visão 

dialógica com a coletividade. Um discurso que se entrecruzam com os demais, na medida em que 

esta resolve contar e recontar as histórias dos seus pares. 

Nesse sentido, (CARRIJO, 2012) destaca, 

                                                           
4 Existem palavras escritas gramaticalmente incorretas ou melhor sem prestígio, porém são excertos que marcam essa 

linguagem predominante dos favelados e que o Audálio Dantas preservou como umas das características de quem 

escreveu a obra. 
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Delinear a discursividade é, sob certo aspecto, impetrar uma tarefa que se resvala 

na intenção de cortejar este espaço fugidio, deslocado, conflituoso, espaço de 

memória discursiva que não é individual, por outro lado também não é somente a 

social; sendo, pois, o espaço onde se entrecruzam, memória mítica, memória 

coletiva e/ ou social. (CARRIJO, 2012, p. 64) 
 

Considerando isto fica claro que texto de Carolina Maria de Jesus recorre sempre a outras 

situações enunciativas num processo dialógico, forjando e construindo outros discursos. 

Esse sujeito- autor através desse diário legitima o discurso de maneira que ilumina esse 

quarto de despejo dos excrementos da cidade grande, na obra entendido como a favela, contudo 

pode receber outras significações no que se refere a força discursiva que essa voz subalterna ganha 

quando sobressai dessa limitação da favela, aos mazelas, a dureza desse contexto, se transformam 

em enunciações que passam a representar grupos sociais e literários. 

 

 

ABSTRACT: This article intends to occupy and discuss the literary discourse of Carolina Maria de Jesus' 

"Room of Eviction: Diary of a Favela" (1960), a narrative that describes the history of a favela and its peers 

in the Canindé favela (São Paulo). This work intends to focus on the ideological, cultural and political 

discourses, the discursive ethos, the interdiscourses underlying the work, as well as the said and not said 

subjective language. In this way, the theoretical references of Discourse Analysis (AD) of the French line 

will be used, starting from a literary bias. In this sense, the work "Room of Eviction: diary of a favelada" 

refers us to the discursions that go through several discursive perspectives (masks) whose discursive subject 

can assume, as woman, mother, black, favelada, writer, paper picker. These are some of the various notions 

of interdiscourse cited associated with the writing of Carolina Maria de Jesus, when he writes in a conception 

of a diary, however in a dialogical vision with the collectivity. 

(JESUS, 2013); (MAINGUENAU, 2008); (BENVENISTE, 2005); (POSSENTI, 1995); (CARRIJO, 2018); 

(MOTTA, 2008); (MIRANDA, 2014). 
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A CONSTITUIÇÃO DO NEORREGIONALISMO LITERÁRIO BRASILEIRO 

ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO NA OBRA COIVARA DA MEMÓRIA DE 

FRANCISCO DANTAS 
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RESUMO: Produções da literatura brasileira a partir de 1960 apontam o surgimento do Neorregionalismo, 

uma tendência dentro dos estudos da historiografia literária brasileira. Além de corroborar a ideia da 

manutenção dos aspectos da tradição regionalista, possui também características peculiares, dentre essas, a 

mudança do espaço rural para o urbano, em que o espaço é coparticipante e não se apresenta como algo 

meramente estático nas obras e nem se restringe apenas à materialidade geográfica ou física. Portanto, nosso 

maior ensejo é analisar a constituição do neorregionalismo brasileiro através das ações que se desenvolvem 

dentro do cenário urbano em relação a configuração do espaço. Acreditamos que este trabalho levanta um 

problema pouco iluminado nas discussões sobre a configuração de um novo regionalismo brasileiro advindo 
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do meio urbano e das escrituras de autores no oferecimento de uma nova disposição dos espaços nos enredos 

como acontece no romance Coivara da Memória de Francisco Dantas. Demonstraremos também que esse 

espaço se estabelece como um dos componentes da substância da formação identitária das personagens. 

Teremos como base para fundamentação das nossas ideias os seguintes autores: Brito (2017); e Dantas 

(2001). 

 

Palavras-chave: Neorregionalismo. Espaço Ficcional. Regionalismo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O crítico Antonio Candido, em Formação da Literatura brasileira (2017, p.433) afirma: 

“quanto à matéria, o romance brasileiro nasceu regionalista e de costumes; ou melhor, tendeu desde 

cedo para a descrição dos tipos humanos e das formas de vida social nas cidades e nos campos.” É 

com esse caráter de exploração e levantamento que surge o regionalismo, uma vertente da literatura 

iniciada no Brasil, quando se buscava para o país, em formação, uma identidade nacional ainda no 

período do romantismo. Mediante a literatura regionalista, os autores pretendiam investigar as 

peculiaridades do interior do Brasil, costumeiramente, opondo-se à temática do romance urbano 

que retrava a vida na corte. Nessa fase, os romancistas ficaram interessados em conhecer e 

compreender o “homem rural”, tendo como principal foco a relação do indivíduo com seu meio 

geográfico e com as condições socioeconômicas. No regionalismo estético literário de 1930, os 

problemas sociais irão compor os enredos das narrativas literárias, mas não como pano de fundo e 

sim como questionadora do real. Nesse momento, atribui-se ao escritor, uma função social 

relevante e a literatura um significativo instrumento de denuncia das mazelas sociais.  

Analisando as produções literárias contemporâneas a partir de 1960, observamos o 

surgimento de uma nova tendência dentro da Literatura Brasileira denominada de 

Neorregionalismo, que corrobora para demonstrar que o regionalismo não deve ser visto como uma 

tendência anacrônica ou sinônimo de uma literatura menor, mas que vive e resiste como um 

fenômeno literário em modificação. Surge como nova tendência, mas não para substituir a anterior, 

pelo contrário, configura a manutenção de aspectos de uma tradição regionalista brasileira onde 

ambas apresentam diálogos entre Literatura e Sociedade, problematizações sociais, certo 

engajamento estético-social nas obras, assim como mantém a mesma dinâmica de se trabalhar a 

ideia do regional como algo meramente local, desprovido de questões universais como os dilemas 



160 

 

éticos humanos. Em “A literatura e a formação do homem”, Antonio Candido reitera sobre o 

regionalismo: 

 

 
Ele existiu, existe e existirá enquanto houver condições como as do 

subdesenvolvimento, que forçam o escritor a focalizar como tema as culturas 

rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana. O que acontece é que ele vai 

modificando e adaptando, superando as formas mais grosseiras até dar a 

impressão de que se dissolveu na generalidade dos temas universais, como é 

normal em toda obra bem-feita. E pode mesmo chegar à etapa onde os temas rurais 

são tratados com um requinte que em geral só é dispensado aos temas urbanos 

[...]” (CANDIDO, 2002, p. 86-87). 

 

 

Desse modo, o neorregionalismo retoma e atualiza as configurações acerca do regionalismo 

dentro do cenário de produções literárias a partir de 1960. Além da tradição regionalista, outros 

elementos caracterizam o neorregionalismo brasileiro como: a autonomia das personagens 

femininas; o espaço urbano como cenário predominante e como partícipe da composição das 

identidades das personagens; e a escrita memorialista como instrumento de resistência frente à 

homogeneização da cultura pela globalização. Contudo, para o desenvolvimento deste trabalho, 

discutiremos o elemento espaço do neorregionalismo literário, através da análise da obra Coivara 

da Memória, de Francisco J. C. Dantas (2001). 

 Logo, o presente estudo tem por finalidade analisar a caracterização neorregionalista da 

obra Coivara da Memória, de Francisco J. C Dantas (2001).  Iremos nos ater, em especial, a questão 

do espaço-personagem e do espaço-memória enfatizados pela teoria do Neorregionalismo 

Brasileiro. Os autores que utilizaremos para esta abordagem são: Brito (2017), Brandão (2013). 

 

SOBRE DANTAS E SUA OBRA 

 

Francisco J. C. Dantas é de origem rural; nasceu no engenho do avô em Riachão do Dantas 

e só entrou na Universidade aos 30 anos, quando já era casado e pai de uma menina. Só deixou 

Sergipe, sua terra natal, para mestrado e doutorado que resultou na tese sobre Osman Lins e Eça 

de Queiróz. Professor universitário e escritor, o romancista sergipano, tido como o responsável por 

ressuscitar o regionalismo no cenário literário brasileiro, compõe narrativas peculiares e nas suas 

narrativas deixam entrever narradores que enxergam o mundo sempre pelo viés da amargura e da 

desesperança. É patente nos personagens o pessimismo e o desencantamento. Coivara da Memória 
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é seu romance de estreia com a 1ª edição em 1991, 2ª edição em 1996 e 3ª edição em 2001, 

publicada pela Estação Liberdade. É também autor de Os desvalidos (1993) e Cartilha do Silêncio 

(1997), ambos pela Companhia das Letras.  

 O romance de estreia, Coivara da memória (2001), de Francisco Dantas, é uma narrativa 

que demonstra o drama, a angústia e a desesperança de um narrador-personagem que se encontra 

preso, em uma espécie de cárcere privado, aguardando julgamento pelo suposto assassinato do 

coronel Tucão, sujeito de certa influência e importância no município Rio-das-Paridas. O local em 

que está preso é o próprio cartório onde o narrador exercia a função de escrivão. É através desse 

espaço físico que narra sua vida, e, meio que proustinianamente, busca no tempo perdido, 

reconstituir cenas que marcaram sua infância, como por exemplo: suas experiências no engenho 

do avô; o cuidado e a estima de sua vó pelo roseiral; o drama que viveu após ter sido arrancado do 

aconchego dos avós para morar no colégio interno, localizado em Aracaju; e a experiência que 

viveu da paixão avassaladora pela personagem Luciana, que inclusive, a atribui como culpada por 

sua prisão. Além de descrever tais experiências, é com tom de vingança e amargura que o narrador, 

muitas vezes, relata de maneira aviltante, as circunstâncias do seu passado. Esse tom retaliativo é 

acometido ao personagem Tucão, que segundo o narrador, foi o mandante do assassinato do seu 

pai. O escrivão, que já era órfão de mãe, ainda recém-nascido, presencia, na adolescência, a morte 

do pai que devido ao seu espírito insubordinável e quixotesco não facilita a barganha do voto dos 

políticos apadrinhados por Tucão, tornando-se assim, um obstáculo à corrupção eleitoral da época. 

O pai do narrador ao retornar de um velório, com o próprio filho, é atingido, no caminho para casa, 

por um tiro, que falece posteriormente, após agonizar por dois dias.  

Inquestionavelmente, o narrador-personagem, que não tem seu nome revelado, é 

demonstrado na narrativa como um ser dual, que carrega marcas de um passado que ora o anima – 

ao pensar na sua infância afortunada na Fazenda Murituba, ora o coloca em um tom de 

descontentamento e amargura – ao lembrar da dor, das perdas e calamidades sofridas durante sua 

vida. Percebemos que essa dualidade de sentimentos e inquietações externados pelo escrivão, ao 

longo da narrativa, está intimamente atrelado a questão espacial. A hipótese que levantamos, é que 

o elemento chave modificador de suas sensações partem de dois espaços distintos e entrelaçados 

ao tempo, isto é, um espaço físico ligado a questão temporal de presente e passado e um outro 

espaço construído pela memória do narrador.  
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Com efeito, tais espaços atuam não somente na identidade do narrador, como também, no 

desenrolar das experiências de outros personagens que experimentam diversos conflitos internos 

por não se sentirem pertencentes a realidade em que vivem, tornando-se assim, sujeitos alheios ao 

mundo ficcional que os cercam. BRITO (2017), pontua que “o espaço nas obras neorregionalistas 

atua de maneira mais forte sobre os personagens, não como elemento físico com direcionamento 

determinista, mas como elemento que configura ações, conflitos, conduções e constituições dos 

sujeitos. (BRITO, 2017, p.149).  

Assim sendo, os espaços evidenciados na obra Coivara da Memória, revelam aspectos 

singulares do neorregionalismo brasileiro, analisados nas modalidades do espaço-personagem e 

espaço-memória, da obra em questão. As evidências encontradas, quanto a questão espacial da 

obra, nos aponta uma escrita contemporânea que corrobora para afirmamos que a produção literária 

de Dantas pode ser abrigada na rubrica do neoregionalismo brasileiro. 

 

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LIGADO A QUESTÃO TEMPORAL DE 

PRESENTE E PASSADO  

 

Em Coivara da memória, a narrativa é construída sobre dois espaços distintos e 

profundamente entrelaçadas ao tempo. Temos um espaço físico ligado ao tempo presente e 

passado, discutidos nesta seção, e um outro tipo de espaço ligado a memória do narrador, que será 

tratado em tópico posterior. Antes de mais nada, para melhor entendimento, desmembraremos o 

título referido em duas partes, trataremos, separadamente, a questão temporal do espaço físico. No 

primeiro momento enfatizaremos como se configura, em Coivara da Memória, o espaço físico com 

relação ao tempo presente e no segundo momento, como ocorre sua relação com o tempo passado.  

Sob o aspecto do espaço físico relacionado ao tempo presente, Coivara da Memória, 

descreve a condição de um narrador e suas inquietações derivadas de um conflito do meio externo 

com o interno. Nesse espaço físico do tempo presente da narrativa, devemos nos ater, que há um 

narrador-escrivão limitado ao “quadrado de pedras”, pois, se encontra aprisionado no cartório, local 

onde exercia sua profissão e que está aguardando julgamento final de sua sentença, acusado pelo 

homicídio do velho Tucão, espécie de coronel da cidade Rio-das-paridas. Enclausurado no cômodo 

há mais de um ano, ele se sente cada vez mais desacreditado da justiça local e amargurado com a 

vida e com o mundo. É desse isolamento que o levará a recordar o seu passado, principalmente sua 

infância, como única forma de refrigério e escape: 
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Sob o abraço demorado destas paredes de barro e pedra fechadas sobre o meu 

destino, o único consolo que me sobra é a espetada de lembranças onde me 

afundo, desentranhada das vísceras dos antepassados que ficaram grudadas nos 

olhos do menino (DANTAS, 2001, p.17). 

 

 

Solitário, desencantado e amargurado com a vida, o narrador-personagem, que em nenhum 

momento da narrativa revela seu nome, encontra-se em um tempo presente de desespero e angústia, 

pois ao mesmo tempo que evoca seu passado como ponto de alívio, em outro momento afirma: “já 

não sei se viajei até aqui para me apaziguar ou para mais vivamente desenterrar os meus mortos, 

se é que esta busca já não nasceu embaraçada num passado cheio de ossadas” (DANTAS, 2001, 

p.31). É dessa instabilidade que o personagem, durante toda a narrativa, enquanto aguarda 

julgamento pelo crime que supostamente praticou, volta-se ao seu passado, revira o “canteiro cheio 

de ruínas” (DANTAS, 2001, p.30) para reunir e reviver todas as suas lembranças. E, assim, como 

os trabalhadores rurais queimá-las, com a finalidade de se “libertar da falsa moral e dos hábitos 

seculares que me foram legados por essa gente” (DANTAS, 2001, p.90).  

A princípio, em uma análise superficial, podemos concluir que, tal espaço físico, do tempo 

presente do narrador, é um mero local estático, pois a prisão e seus recantos são descritos em 

detalhes por vezes minuciosos. Contudo, não podemos nos esquecer que essa preocupação em 

detalhar o local pelo olhar do narrador são recursos utilizados pela tipologia textual da descrição 

com intenção de situar o leitor. Nesse sentindo, a prisão não é somente um local estático, ela vai 

dialogar com as experiências do narrador e com suas lembranças afetivas da infância e da fase 

adulta, quando trabalhou no cartório como escrivão, não é à toa que ele está preso no cartório onde 

seu pai trabalhou e, posteriormente, após a morte do pai, o próprio narrador assumiu o cargo como 

tabelião. Esse diálogo, entre o espaço físico, representado pela prisão, e o próprio narrador, é 

demonstrado também em outras cenas, como por exemplo, quando o escrivão relembra que no 

cartório (local de sua prisão), ainda quando exercia o ofício, reencontrou sua paixão da 

adolescência, a personagem Luciana, e os dois viveram cenas de um grande amor no próprio local 

de trabalho do narrador.  

Com efeito, o local onde está preso, não representa um espaço físico estático, além de 

dialogar com os sentimentos do escrivão, revela, através da memória, a afetividade que o cartório 

representa para o narrador, como afirma: “vou correndo os olhos e esfregando as mãos por estes 
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mesmos lugarezinhos onde Luciana um dia se encostou – e, de repente, paredes, escrivaninha e 

prateleiras, tudo me parece transfigurado... pronto a exalar o perfume de sua remota passagem” 

(DANTAS, 2001, p.288).  Dado em outro momento da narrativa, em meio aos devaneios, o 

narrador distorce a realidade e fantasia-se com Luciana ao ver, sobre a escrivaninha, na prisão, uma 

pintura do artista surrealista Marc Chagall que complementa: “neste espaço pictórico que de 

repente a volúpia me acende, sou o cavalheiro que entrelaça, com as mãos sobre o vestido 

encarnado, a delgada cintura de sua dama” (DANTAS, 2001, p.74).  

Assim, a prisão além de ser local de situacionalização da problemática interna vivida pelo 

escrivão-narrador, dialogará também com suas emoções do tempo presente e com suas lembranças 

mais íntimas do tempo passado. Através dessa memória afetiva, analisaremos a representação do 

espaço rural, o Engenho Murituba, na constituição de identidade das personagens.   

Em relação ao espaço físico, a Fazenda Mutituba, ligado ao tempo passado, retomemos a 

discussão anterior, sobre o momento atual do escrivão, enquanto narra os eventos ocorridos. Vimos 

que a prisão dialoga com suas emoções do tempo presente, partindo disso, o narrador passa a evocar 

suas lembranças mais íntimas, e através do tempo presente, outros espaços físicos são narrados, 

que atuará como elemento modificador das ações de algumas personagens. São as recordações do 

Engenho Murituba que constroem a subjetividade do narrador e faz desse espaço o elemento que 

marca a tensão dialética entre o local e o universal, entre o regional e o urbano, o passado glorioso 

e seu presente decadente. Além de moldar a personalidade do próprio narrador e de representar seu 

passado saudosista, o Engenho, também atuará na mentalidade e na construção subjetiva de outros 

personagens como, por exemplo, seu avô e Garangó.  

O avô ao longo da narrativa, que também não tem seu nome revelado, é configurado como 

uma espécie de chefe da família que durante todo a vida exerceu seus poderes sobre os filhos, os 

empregados, a mulher e a propriedade. Viveu sempre enraizado na sua propriedade rural, na 

condição de soberano patrão que conservava os integrantes do engenho e da família sob sua 

sombra. Fora desse espaço rural carregava posição social privilegiada em relação à comunidade de 

que fazia parte, devido seu capital financeiro, suas qualidades distintas e a sua dedicação ao 

trabalho. Com a posse dessa propriedade rural o avô se torna um homem importante, a medida que, 

suas posses e terras iam prosperando, desse modo, ganhou notoriedade no meio rural e urbano da 

cidade de Rio-das-Paridas.  
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  Após ter perdido a filha, em complicações de parto, o avô do narrador que já com quase 

seus 60 anos, recolhe o neto, ainda recém-nascido, para residir no Engenho Murituba e destina ao 

neto grande amor e carinho nunca visto antes. É dessa fase da infância, atribuída a vivência na 

Fazenda e apego pelo avô que o narrador descreve os momentos mais marcantes de sua vida.  

Porém, os tempos vividos no Engenho Murituba não foram somente de alegria e fartura. 

Anos depois a propriedade foi afetada por uma crise açucareira que abala a situação financeira de 

quase toda região, aliado a esse fator o avô da narrador, já bastante velho, não contando mais com 

vigor da época da sua juventude, decide anunciar a derrocada do Engenho, pois não conseguiu 

sobreviver à que lhe afetou e como “animal isolado e rugoso” (DANTAS, 2001, p.294) morreu. 

Com a degradação do Engenho, ninguém mais reconhecia no patriarca a identidade social e a 

autoridade que antes legitimava suas palavras. O avô como um caramujo ameaçado fechou-se na 

proteção da própria casca, encerrou-se nas suas amarguras vivendo “cada dia mais silencioso e 

derruído, apartado da vida e dos pôsteres” (DANTAS, 2001, p.316) a vida para ele já não fazia 

nenhum sentido, pois, “sem os aromas e os atritos do Engenho, sem a esperança de continuar sendo 

o mesmo regedor compenetrado que sempre fora – esse velho acabaria porque não tinha mais nada! 

(DANTAS, 2001, p.293) e complementa na seguinte passagem.  

 

Com o silêncio do Engenho pejado, calaria também toda uma banda de meu avô, 

o lado inteiro de suas alegrias. (...) ele passava o tempo estirado acalentando o 

bicho lendário que dormia, e suplicando a sua madrinha, Nossa Senhora da 

Conceição, que por piedade levasse os ventos transitórios com as nuvens, para 

que ele pudesse acordar de novo o seu engenho e, juntos os dois, com o mesmo 

afã barulhento da mocidade retomassem o rojão quase centenário, levado adiante 

pela força da paixão e do carrancismo que ainda haveriam de se sobrepor às novas 

alternativas de produção que infelizmente vinham se consolidando, aluindo as 

suas expectativas. (DANTAS, 2001, p.295) 

  

 

Não somente a vida do avô do narrador foi afetada com a degradação do Murituba, ocorre 

o mesmo com o personagem Garangó, escravo foguista da propriedade. Nascido negro, caçado 

pelo antigo dono, alvo de comentários maldosos pelos colegas, a vida de Garangó não foi tranquila.  

Pelo contrário, para garantir uma existência sem castigos e punições, o escravo optou por seguir 

um “desviver arredio”, teve que negar o seu nome, esquecer a sua relativa instrução, enfim, 

precisou abafar a sua antiga identidade para construir uma nova no engenho. O ofício de foguista, 

de certa maneira possibilitou que o sujeito estigmatizado recuperasse um pouco da dignidade. Mas 

o destino dos homens é cruel, a identidade de Garangó reconstituída com tanto esmero, recomposta 
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através de duras recusas, reelaborada por meio da dedicação pelo trabalho do foguista foi de uma 

hora para outra roubara, estilhaçada e negada. “Era visível que, sem a peleja renhida da fornalha 

que o trazia vivo, pouco importava a Garangó qualquer outra obrigação que lhe impusessem. Não 

tinha nenhuma escolha além daquilo que perdera!” (DANTAS, 2001, p.303). A falência do 

Engenho Murituba fez com que a fornalha fosse apagada, pois não tinha mais nenhum produto 

proveniente da cana. Garangó perdeu o seu posto estimado que garantia o traçado de sua identidade. 

Sem ocupação, sem referência, mais um homem se encontrava à deriva:  

 

 
Com a falta de labaredas para alimentar, Garangó sobrava no mundo, sem um jeito 

de ser útil ou uma marca qualquer para se identificar. Até ali fora assim – Quem 

é este tal de Garangó? – É o foguista do Engenho do Murituba – respondiam. Sem 

essa referência com que ele escondia o seu passado mais remoto, desmoronavam 

todas as suas realizações, que se reduziam a quase nada, mas que lhe davam um 

nome e um passado limpo que podia ser lido sem nenhum tropeço. (DANTAS, 

2001, p.303). 

 

 

Os fatos que envolvem a degradação do Engenho, juntamente com a morte de Garangó e 

do avô, é de um período que o narrador não foi testemunha ocular, pois, o período de glória que 

viveu na Fazenda fez parte de sua infância, porém na sua adolescência é arrancado drasticamente 

do seio dos avós, em um ato de inveja e ambição pelos tios, que julgavam que o avô daria boa parte 

da herança para o neto, sendo colocado contra a vontade do garoto em um colégio interno situado 

em Aracaju. A partir dali mal sabia que nunca mais teria contato com seus avós, bem como, tempos 

depois, nem seria informado do falecimento deles, pois, fora abandonado no colégio. O narrador-

personagem não testemunha a degradação do Engenho, pois quando ocorre a derrocada da Fazenda, 

está no internato, porém ele é atingindo da mesma maneira que o avô e Garangó que tiveram suas 

identidades modificadas após a separação e perda do espaço físico que os definiam. 

Ao passar a viver no internato o narrador demonstra insatisfação com a vida e com as 

pessoas, tornando-se um sujeito arredio. O deslocamento de espaço acarreta um sentimento de 

revolta da injustiça sofrida que levará o narrador ao alheamento, por não se sentir pertencente ao 

colégio. Avesso a tudo e a todos, diante da nova realidade, o jovem rapaz menciona que:  

 
 

Depois que me arrancaram desta paisagem onde me criei, literalmente expulso da 

companhia de meus avós pelos seus descendentes que me largaram no internato 

hostil, passei a ser um sujeito reservado, sempre prevenido contra as pessoas da 
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minha infeliz e parca convivência, de cujas intenções amáveis nunca deixei de 

suspeitar. (DANTAS, 2001, p.24) 

 

 

Suas experiências no internato são as piores possíveis, sua nova realidade é uma espécie de 

tormento e dor. Cada vez mais sua identidade é afetada devido a ruptura de espaço.  

 

 
Nessa casa de judiação, ensimesmado na solidão de quem já não tinha a quem 

remeter chamados e rogativas, padeci torturas físicas e mentais, experimentei o 

peso da coação e da chantagem, e aprendi a conviver com a injustiça, a ponto de 

mais uma vez tomar sopapos sem merecer. (DANTAS, 2001, p.321)  

 

 

Com efeito, ao analisar o avô, Garangó e o próprio narrador, percebe-se que o espaço físico 

representado pelo Engenho do Murituba, é um forte elemento modificador que atua na condução 

de tais personagens. Todos eles viveram sentimentos de alheamento e perda de referencialidade ao 

se depararem como sujeitos destituído do espaço antes pertencentes. 

Desse modo, uma das hipóteses, que levantamos anteriormente, que o espaço físico ligado 

a questão temporal de presente e passado, é um elemento chave modificador das ações dos 

personagens se confirma, pois como foi demonstrado, o Engenho do Murituba não se apresenta na 

obra como mero compositor de cenário ou como algo estático, como ocorria nas obras tidas como 

regionalistas, acontece que ele atua como partícipe influenciador da subjetividade dos personagens 

citados e a todo momento da narrativa ele ganha projeção como se fosse um próprio personagem. 

Cabe nos lembrar que esse pensamento reforça o nos diz as obras tidas como neorregionalistas: “o 

espaço, antes visto apenas como elemento de composição de cenário, não só ganhou projeção, mas 

também se reconhece que ele não tem uma participação estática dentro dos enredos. Ele influencia 

e é influenciado pelos personagens.” (BRITO, 2017, p.103). Assim sendo, cabe verificarmos a 

nossa última hipótese tendo em vista o espaço construído pela memória do narrador. 

 

ESPAÇO LIGADO A MEMÓRIA DO NARRADOR 

 

 O segundo espaço que observamos é o espaço ligado a memória do narrador. Nesse espaço, 

a memória do narrador, de maneira não linear, conduz, o leitor a diversos momentos da vida do 

personagem e de outros envolvidos na trama e, a partir disso, apresenta os cenários do seu enredo. 

Através das memórias do escrivão de justiça que, acusado de um suposto crime, busca recuperar 
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seu passado de menino de engenho, enquanto espera pelo julgamento, preso no cartório do pequeno 

munícipio de Rio-das-paridas. O escrivão-narrador se debate procurando reconstruir o passado, até 

perceber que na realidade o passado não pode ser recuperado, pois o tempo também agiu sobre ele. 

Desse modo, o conflito marca a relação do narrador com o espaço que o rodeia e suas 

reminiscências o levarão a enxergar não só as pessoas e os fatos de maneira diferente, mas também 

ver a si mesmo em sua precariedade e finitude. Porém, o conflito marcado na subjetividade do 

narrador-personagem não é algo que deve ser visto como negativo, pelo contrário, tal conflito 

marca a base de suas referências advindas de uma tradição que o desperta a todo momento para 

refletir criticamente o tempo presente.  No capítulo inicial da obra, o narrador afirma que “me 

chegam vozes que se arrastam do passado e me empurram para a vida, onde outra vez faço finca-

pé, retorço o espinhaço e sigo adiante pelejando com as energias que ainda restam. (DANTAS, 

2001, p.15). Esse exercício de retornar ao passado passa a ser, dessa forma, não só uma maneira de 

conseguir alento, mas também uma maneira de encontrar a si mesmo.  

No que se refere à forma de narrar, Francisco J. C. Dantas, cria um romance que exige 

leitura apurada e esforço por parte do leitor para acompanhar as quebras do enredo, as idas e vindas 

temporais e espaciais traçadas pelo narrador. Por meio do título que dá ao seu romance, o escritor 

sergipano oferece ao seu leitor, o traço peculiar que caracteriza o teor da sua narrativa. Ao buscar 

o significado do termo Coivara, verifica-se que é uma técnica de origem tupi-guarani, que se refere 

à atividade rural de “empilhar os troncos e galhos da roça, para lhes atear fogo” (BUENO, 2005, 

p.146). Com essa técnica é feita a queima do que é excesso no chão e o solo passa por um processo 

de renovação, fazendo surgir novas sementes. Juntando o termo “Coivara” com a partícula “da 

memória”, o significado se torna contundente, são restevas, ou seja, resíduos de um passado para 

ser incinerado, transformando-se em adubo, a energia que incitará e permitirá a reciclagem 

necessária para que floresça o novo e para que o tempo avance.  

Como resultado, a sua busca pelo tempo perdido é também a busca para encontrar seu lugar 

no mundo. O narrador-protagonista, ao recuperar o tempo perdido de sua infância, através da 

memória, e fazendo uso de uma linguagem regional, reconstitui cenas que marcaram toda a sua 

vida, sendo a pequena cidade Rio-das-Paridas, o Engenho do Murituba e sua breve estadia no 

internato, em Aracaju, os palcos onde os atores da coivara representam seus dramas. Com um tom 

repleto de descrença, olhar severo para a condição humana, apresenta um mundo visto pelo prisma 

da amargura, da angústia e do desencanto. Assim, ao reconstruir os fatos marcantes de sua 
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existência, e, consequentemente, delinear o percurso da vida de outras personagens, recria imagens 

de constituição, ápice e decadência da trajetória de sua vida e dos envolvidos na trama, como por 

exemplo, a decadência do seu avô e Garangó. 

Esse ato de recordar é erigido como uma visão em meio a outras tantas e, o passado não 

será como aconteceu, mas como o narrador se imagina que tenha acontecido com intuito de fuga 

da realidade. Com esse jogo e habilidade em fundir sua infância com o tempo presente, o narrador 

consegue, muitas vezes, ludibriar o leitor no trato do tempo e do espaço dificultando a 

situacionalização de ambos. De tal forma que, o tempo da infância, surge inicialmente com uma 

tonalidade nostálgica, como um espaço utópico de salvação e redenção e a visão da paineira 

(árvore) da Fazenda Murituba é a porta inicial das suas lembranças: “tive os passos de viandante 

conduzidos até a velha paineira do Engenho do Murituba, onde buscava conforto contra as estrias 

de angústias que me rebentavam” (DANTAS, 2001, p.20).  

  É nesse local de remição, representado pelo Engenho Murituba, que o narrador ecoa boa 

parte da narrativa para fugir do momento presente repleto de tormento, desesperança, insatisfação 

e injustiça. No entanto, o passado a ser evocado, mesmo o de sua maravilhosa infância, não está 

imune a sua insatisfação, visto que, na sua fase adulta, o narrador altera a perspectiva sobre esse 

tempo, pois, na procura de fundamentos lógicos do seu passado, acaba por relativizar seus juízos e 

olhar criticamente o tempo remoto a ponto de causar instabilidade interna e não se sentir inserido 

em nenhum outro espaço. Essa inquietação ocorre pois: 

 
Quando não pertencentes aos seus espaços os sujeitos sentem-se desprovidos de 

identificação e as coisas consequentemente perdem seus sentidos. (...) os espaços 

neles são construídos como elos, acabam se tornando alheios ao seu presente e ao 

lugar onde estão. (BRITO, 2017, p.145) 

 

 

Perceptivelmente, o narrador demonstra que suas lembranças da infância tem suas raízes 

fundadas em uma tradição regionalista que viveu, ainda quando menino, no Engenho Murituba. O 

escrivão-narrador, herdou desde muito cedo costumes e experiências de uma vida interiorana 

ligados ao meio rural. Sendo órfão de mãe e tempos depois de pai, foi entregue aos cuidados dos 

avós, ainda recém-nascido, pois o pai não tinha como prover o sustento necessário do filho. Na 

figura de seu avô, viveu os afagos e carinhos de alguém que “em toda minha infância foi o abrigo 

mais generoso e cheio do merecimento nunca desmentido” (DANTAS, 2001, p.95). Seu avô, dono 

do Engenho Murituba, descrito como homem muito brusco e serioso, foi o seu principal 
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influenciador e responsável por conduzi-lo, ainda moleque, nas primeiras vivências de uma vida 

de menino da roça, como afirma: 

 

 
Assim ia levando minha vidinha de menino da roça, ajustada à medida de meu 

avô, atada às franjas de sua grandeza e sabedoria, senhora daquele pequeno 

império donde eu nunca me afastara. Estar ao pé dele era estar encravado e seguro 

no domínio daquele sólido mundo, absorvido nos seus ruídos e aromas. Fora dali, 

todas as formas se dissolviam, perdidas nos vazios inomináveis (DANTAS, 2001, 

p.197). 

 

 

Foi a partir da identificação com o espaço que viveu na infância, que sua personalidade foi 

moldada e formada. Marcas tão profundas que o influenciará mesmo fora espaço rural. Na 

narrativa, como afirma (BRITO, 2017, p.155): “o espaço acaba por constituir nas obras 

neorregionalistas importante elemento para a formação da centralidade dos indivíduos.” Nesse 

sentido, notamos que o sentimento saudosista de seu passado parte profundamente da sua origem 

e a região que viveu boa parte de sua infância, traz ao narrador, um sentimento de alívio e paz, 

enquanto aguarda a sentença do júri.  

Dessa maneira, cabe pensar que o espaço ligado diretamente a memória do narrador, 

caracteriza-se por fazer parte do espaço-lembraça das obras neorregionalistas, como afirma BRITO 

(2017):  

 
Dentro do espaço-lembrança se desenvolve a afetividade. As memórias dos 

lugares mantêm vivo no sujeito os tempos passados e presente, fazendo-os encarar 

o futuro sem temores. Os diálogos estabelecidos são sempre o revivamento dos 

tempos, dinamizando os espaços, contribuindo para o fortalecimento da 

subjetividade, da identificação, do centramento do ser. (BRITO, 2017, p.162) 

 

 

Portanto, a hipótese que levantamos, em tópico anterior, acerca do espaço físico ligado a 

questão temporal de presente e passado – indicado como espaço-personagem, e um outro espaço 

construído pela memória do narrador – indicado como espaço-memória, confirmam-se, pois ambos 

são elementos modificadores das ações e sensações dos personagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante desses aspectos, observamos que a prisão, o internato e o Engenho do Murituba são 

espaços físicos que atuam na condução das ações e na identidade do narrador personagem, do seu 

avô e de Garangó. Obras tidas como neorregionalistas apresentam o espaço físico como partícipe 

da composição das identidades das personagens.  

Por fim, a experiência no meio rural atua na subjetividade do narrador que faz desse espaço, 

carregado de costumes e de uma tradição regional, local de pertencimento e de identificação do 

sujeito. Sendo assim, podemos constatar que a referência à cultura advinda do espaço rural atua 

através do espaço-lembrança como condição de resistência frente aos aspectos globalizantes da 

cultura. O espaço neorregionalista, analisados nas modalidades do espaço-personagem e espaço-

memória, evidenciam na obra Coivara da Memória, aspectos singulares que apontam uma escrita 

contemporânea que corrobora para afirmamos que a produção literária de Dantas é abrigada na 

rubrica do neoregionalismo brasileiro. 

 

ABSTRACT: Productions of Brazilian literature from the 1960s point to the emergence of Neoregionalism, 

a trend within the studies of Brazilian literary historiography. In addition to corroborating the idea of 

maintaining the aspects of the regionalist tradition, it also has peculiar characteristics, among them, the 

change from rural to urban, where space is co-participant and does not present itself as merely static in 

works and is not restricted only to geographic or physical materiality. Therefore, our greatest opportunity is 

to analyze the constitution of Brazilian neoregionalism through the actions that develop within the urban 

scenario in relation to the configuration of space. We believe that this work raises a little illumined problem 

in the discussions about the configuration of a new Brazilian regionalism coming from the urban 

environment and the writings of authors in the offering of a new disposition of the spaces in the plots as it 

happens in the novel Coivara of the Memory of Francisco Dantas. We will also demonstrate that this space 

is established as one of the components of the substance of the identity formation of the characters. We will 

have as basis for our ideas the following authors: Brito (2017); e Dantas (2001). 

 

KEYWORDS: Neoregionalism. Fictional Space. Regionalism. 
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RESUMO: Partindo dos princípios de que as possibilidades de pesquisa no campo literário, tendo em vista 

a interdisciplinaridade e  a importância cultural, necessitam cada vez mais de ações que as promovam e que, 

em consonância com isso, a preservação do patrimônio deva acontecer de maneira constante, é pertinente 

refletir sobre como o acesso aos artefatos literários pode ser democratizado e, ao mesmo tempo, evitar que 

os maus manuseios e outras ações, humanas e do tempo, destruam esse patrimônio. Percebendo tal 

problemática, o presente trabalho tem a finalidade de abordar as temáticas da democratização e preservação 

das obras literárias e dos conteúdos que servem para as pesquisas no âmbito literário, tendo como 

exemplificação as ações feitas na Academia Caxiense de Letras (ACL) e no seu vasto acervo, no qual são 

realizadas ações de preservação e democratização. As obras são digitalizadas e disponibilizadas em um sítio 

digital chamado Portal Maranhão (https://www.literaturamaranhense.ufsc.br/?locale=pt_BR) e também são 

colocadas informações sobre autores maranhenses, o que possibilita um maior acesso ao conteúdo e menos 

manuseio ao material físico, aumentando os modos de entrar em contato com as obras e diminuindo a 

deterioração, além de possibilitar pesquisas mais rápidas por meio do ciberespaço. A pesquisa aqui realizada 

embasa-se nas considerações de Greenhalgh (2011), Araújo e Valle (2005), Kirchof (2013), Santos (2013), 

dentre outros. 

 
Palavras-Chave: Acervo. Preservação. Democratização. Possibilidades de Pesquisa. Portal Maranhão. 

 

 

Obras literárias antigas, presentes em acervos dos mais variados lugares, são de grande valia 

para a cultura de um povo e, em específico, para os estudos de literatura, linguística e outras áreas. 

Muitas são as possibilidades de pesquisa proporcionadas por elas, mas o seu estado de conservação, 

muitas vezes, coloca-as em risco, pois a degradação do material físico, que ocorre ao longo do 

tempo, e a ação de fungos e outras pragas pode culminar no desaparecimento dessas obras, tornando 

indispensáveis as políticas e normas que visem à preservação de patrimônios dessa natureza. 

A necessidade de salvaguardá-las obriga as instituições a criarem condutas rígidas de acesso 

para garantir a integridade física e o conteúdo presente nas obras. Contudo, isso resulta, também, 

no impedimento ao acesso, por conta das regras das instituições somadas às dificuldades 

geográficas encontradas por leitores e pesquisadores para terem contato com as obras e coleções 

dos acervos. Greenhalgh (2011) salienta que para obter acesso a essas coleções os processos são, 

geralmente, burocráticos e limitam o acesso, para que seja possível manter o controle de quem 

entra em contato com as obras e quais os objetivos ao consultá-las. Tal situação garante a 

integridade física, mesmo que mínima, mas dificulta o acesso à leitura e ao conhecimento. 
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Diante desse cenário, é perceptível a necessidade de iniciativas e projetos que proporcionem 

a facilidade do acesso às obras e, ao mesmo tempo, mantenham-nas em estado satisfatório de 

conservação. Com o auxílio das ferramentas e aparatos tecnológicos nos estudos literários e nas 

atividades de preservação, uma das práticas que se mostra eficiente para atingir estes objetivos é a 

digitalização, pois ela possibilita a transformação do material físico em digital, permitindo o 

deslocamento do conteúdo das obras para o ciberespaço, o que aumenta a facilidade de acesso, 

leitura e pesquisa. A afirmação de Alexandre L. Dias Pereira corrobora isso: 

 

A convergência tecnológica e a interoperabilidade entre informática, audiovisual 

e telecomunicações, possibilitadas pela digitalização, abriram novas perspetivas 

em termos de preservação, e de acesso, a bens culturais, designadamente obras 

artísticas, literárias ou científicas. Estão em curso diversas iniciativas nacionais e 

internacionais que visam justamente a digitalização e disponibilização em linha 

do património cultural e científico (PEREIRA, 2013, p. 338). 

 

 

Edgar Roberto Kirchof (2013) assevera que o valor de iniciativas como essa é indiscutível, 

e a potencialidade de servir como suporte para pesquisas acadêmicas é muito promissor. Sendo 

assim, foi percebida a necessidade de preservação e divulgação das obras presentes na Academia 

Caxiense de Letras (ACL), que possuem grande valor histórico e servem como material de 

pesquisa. A ACL possui um acervo composto por, aproximadamente, 2.700 obras, de autores 

nacionais nas áreas de Literatura (maranhense e brasileira), História Geral, História do Maranhão, 

Educação, Direito, Psicologia, Filosofia, incluindo obras da Enciclopédia Delta Larousse, da 

Enciclopédia Britânica e Dicionários, outras 369 de autores estrangeiros em prosa, poesia, e ensaios 

e ainda 517 obras poéticas de autores nacionais. 

Tendo em vista o acervo supracitado, as obras nele presentes, a dificuldade e a necessidade 

de acessá-las e o estado precário de conservação do material, foi criado o projeto intitulado 

“PORTAL MARANHÃO: PRIMEIRA FASE”, tendo como finalidade a preservação e a 

democratização das obras, disponibilizando-as em sítio digital chamado de Portal Maranhão 

(www.literaturamaranhense.ufsc.br). Tais atividades são realizadas para aumentar as 

possibilidades de acesso às obras, contribuindo com a preservação do material físico e para a 

realização de pesquisas a partir disso. 

O Portal Maranhão, nesse sentido, é alimentado com informações sobre autores e suas 

obras, com o intuito de servir como uma biblioteca digital que seja mais acessível para leitura e 

http://www.literaturamaranhense.ufsc.br/
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pesquisa. Nessa biblioteca, digital a pessoa interessada não precisa se deslocar de um espaço físico 

ao outro para ter acesso ao conteúdo das obras que necessita ou tem interesse, usando apenas 

aparelhos tecnológicos e acesso à internet para atingir tal finalidade. A respeito desse tipo de 

iniciativa, Valle e Araújo (2005) afirmam que a tecnologia digital pode proporcionar o acesso de 

qualidade ao conteúdo das obras e outros materiais digitalizados, ao resguardar o material físico 

das obras originais, além de tornar mais lenta a sua deterioração. 

Portanto, a digitalização das obras e a disponibilização no Portal Maranhão cumprem uma 

dupla função, pois divulgam o conteúdo das produções literárias, enquanto conservam o material 

físico, evitando o contato inadequado e a rápida deterioração. Digitalizar, preservar e divulgar obras 

raras em estado de conservação precário são  ações importantes não apenas para a cultura, mas 

também para a preservação do próprio conhecimento, o que serve para a construção do 

conhecimento futuro a partir das fontes de pesquisa já existentes, mas que correm risco de serem 

totalmente destruídas pelo mau manuseio, pragas e ação do tempo. Vale ressaltar também que as 

atividades, referentes especificamente ao Portal Maranhão, têm grandes objetivos concernentes à 

preservação e pesquisa da literatura maranhense. 

A metodologia utilizada para a realização das atividades é sequencial e constituída por cinco 

fases: a primeira é a pesquisa bibliográfica junto ao acervo da Academia Caxiense de Letras. A 

segunda, a catalogação e divisão das obras. Após isso, foi dada atenção maior às obras de Coelho 

Neto, pois a terceira fase é a escanerização/digitalização. A quarta fase é a correção e atualização 

da grafia das obras digitalizadas, que está relacionada aos vários tipos de leitores que poderão entrar 

em contato com as obras e possíveis reações diante do modo como a língua portuguesa é utilizada 

nas produções literárias, também por conta de possíveis erros no que diz respeito a marcas de 

sujeira ou rasuras detectadas nas obras que o programa utilizado reconhece como caractere. A 

quinta fase é a revisão do material e alimentação do Portal Maranhão. 

Os métodos utilizados justificam-se por conta da necessidade de acervos literários em meio 

digital, mas não apenas isso, pois leva-se em consideração, também, a qualidade do material 

disponibilizado, bem como a veracidade das informações sobre os autores. Com a disponibilização 

das obras e informações sobre seus autores, as possíveis pesquisas a serem realizadas tornam-se 

mais práticas pois, como afirma Alckmar Luiz dos Santos (2013, p. 129), quando diz que “nesse 

caso, às atividades de organização e catalogação do material, soma-se a pesquisa literária 

propriamente dita, em que se busca ler a obra e o escritor ao mesmo tempo”. Sendo assim, o Portal 
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Maranhão viabiliza pesquisas a partir de informações e materiais de qualidade e confiáveis, uma 

vez que faz uso de critérios rigorosos no cuidado com o material e a escolha das fontes de 

informação. 

É interessante ressaltar também que, além das informações sobre as obras e seus autores, o 

Portal Maranhão oferece, também, logo após as obras e os arquivos disponíveis para download, 

uma lista de fatos históricos relacionados ao ano e século de publicação da obra. Mais uma vez, 

fica clara a abertura para a pesquisa que o sítio digital proporciona para o meio acadêmico, em 

especial para os pesquisadores na área de Letras, levando em consideração a importância dos fatos 

históricos para considerações pertinentes sobre produções literárias. A respeito desta vontade e 

necessidade de informações existentes para a realização de pesquisas em literatura, Santos 

assevera: 

 

Queremos e precisamos de fontes de informações contextuais (históricas, 

sociológicas, artísticas, bibliográficas, etc.) das obras literárias com acesso rápido 

e conteúdo confiável. Precisamos de informações acerca das obras e dos autores, 

como bibliografias críticas e dados de história literária, tudo colocado em 

ambiente digital (SANTOS, 2006, p. 168). 
 

 

Levando tal afirmativa em consideração, ficam claras as vantagens oferecidas por todo o 

conteúdo disponibilizado no Portal Maranhão. E referentes às atividades de alimentação do sítio 

digital com informações de autores maranhenses, foram cadastrados, entre 2018 e 2019, na 

vigência de uma bolsa de iniciação científica, os seguintes autores: 

 

Albertino Rodrigues da Costa Ana Maria Félix Garjan 

Christian Esteves de Andrade Corrêa de Araújo 

Daniel Blume Pereira de Almeida Emanoel Viana 

Enilde Cotrim de Figueiredo Enoch Torres da Rocha 

Ivaldo Bastos Corrêa Junior Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel 

Joaquim Ferreira Filho Jorge Luís de Oliveira Bastiani Abílio Matos 

José Armando Rodrigues de Sousa Joseane Maia Santos Silva 

Leticia Maia Santos Silva Leticia Maria Primo Mesquita 

Lino Antônio Raposo Moreira Luís Carlos Bello Parga 
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Manoel de Páscoa Medeiros Teixeira  

 

Estão disponíveis também, para leitura e download, as seguintes obras de Coelho Neto: 

 

Miragem (1895) Romanceiro (1898) 

O Morto (1898) À Bico de Pena (1904) 

Fogo Fátuo (1929) Vesperal (1922) 

Fabulário (1924) Baladilhas (1922) 

Canteiro de saudades (1927) Rei negro (1897) 

Inverno em flor (1912) O Rajá do Pendjab - Parte I (1898) 

O Rajá do Pendjab - Parte II (1898) Rapsódias (1891) 

Cenas e Perfis (1910) Saldunes (1900) 

 

Após serem disponibilizadas no Portal Maranhão, as obras passam por certos processos 

para garantir uma maior qualidade do material disponibilizado no ciberespaço. A própria 

digitalização, quando realizada, necessita de cuidados por parte de quem a realiza, para que as luzes 

do ambiente ou qualquer outro fator não interfira na qualidade do material, ao utilizar um scanner 

que produz uma versão em pdf dessas obras. Tais cuidados servem também para que a integridade 

física da obra seja mantida. Outros processos que acontecem em consonância são os de correção e 

atualização gráfica das obras. 

A atualização gráfica é feita porque como as obras foram escritas em uma época na qual a 

língua portuguesa tinha regras e normas de escrita diferentes das atuais, pode haver um certo 

estranhamento por parte daqueles que desconhecem as características da língua portuguesa em 

épocas diferentes. Sendo assim, a obra digitalizada passa por um programa (ABBY) que a 

transforma em arquivo docx para que sejam feitas as atualizações, mas a obra é disponibilizada 

com duas formas de grafia (original e atualizada). A correção acontece porque o programa utilizado 

para transformar o arquivo pdf em docx reconhece certas rasuras, danificações das páginas e outros 

elementos como caracteres. Isso culmina em algo que não compõe a obra original aparecendo na 

versão com grafia atualizada, o que configura um erro que atrapalharia o entendimento dos leitores 

ao terem contato com o material. As imagens a seguir mostram a realização das atividades e os 

resultados das práticas e atualização e correção descritas acima: 
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Figura 01: Scanner utilizado para a digitalização/ Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 02: Trecho da obra Rapsódias com grafia original. / Fonte: Acervo Pessoal. 
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Figura 03: Trecho da obra Rapsódias com a grafia atualizada. /Fonte: Acervo Pessoal. 

 

É possível perceber palavras com a grafia desatualizada, como “occasião”, “quasi”, 

“cannaviaes”, “cançada”, dentre outras, já que na época em que Coelho Neto a escreveu, tais 

palavras eram escritas dessa maneira. As próximas imagens mostram, respectivamente, um trecho 

de Rapsódias da obra original digitalizada e como fica o arquivo em docx ao término da 

transformação do arquivo: 

 
Figura 04: Trecho de Rapsódias. Fonte: Acervo Pessoal. 
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Figura 05: Rapsódias após a obra ser transformada em docx. Fonte: Acervo Pessoal. 

 

É perceptível que, como as letras foram se apagando ao longo do tempo, o programa 

utilizado reconheceu-as como caracteres diferentes, dentre outros erros já citados. Tal fato não 

prejudica o contato do leitor/pesquisador com as obras disponíveis, pois a palavra não é modificada, 

e sim sua forma de escrita. Dentro de tal prática de atualização gráfica, é aberta outra possibilidade 

de análise, pois, ao comparar as duas versões de determinada obra (com grafia original e atualizada) 

podem ser percebidas as mudanças na forma de escrita de certas palavras. Sendo assim, é necessária 

a correção realizada. 

Dentro do Centro de Estudos Superiores de Caxias - CESC, já existem estudos em 

andamento e realizados sobre Coelho Neto, Humberto de Campos e a literatura relacionada à 

tecnologia, que surgiram a partir das atividades relacionadas ao Portal Maranhão. Um deles é o 

artigo intitulado A literatura maranhense digitalizada: O Portal Maranhão (2018) , no qual são 

descritas as atividades de catalogação e estratégias de organização das obras literárias presentes no 

acervo da ACL, bem como informações já cadastradas no Portal Maranhão e pesquisas em 

andamento. 

Yasmine Nainne e Silva Cardoso (2018) trabalha com a obra O morto – Memórias de um 

fuzilado, de Coelho Neto, e sua pesquisa também faz parte do conjunto de estudos sobre prosadores 
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maranhenses existente no Centro de Estudos Superiores de Caxias. A obra tem como um dos 

principais temas a Revolta da Armada (1893 – 1894), e a autora analisa como é apresentado o 

espaço literário e de que forma ele interfere na ação das personagens da obra. Tal pesquisa foi 

possibilitada quando Cardoso (2017) teve acesso às obras presentes no acervo da Academia 

Caxiense de Letras, através do Portal Maranhão. 

Outro trabalho de muita importância é o de Daniel Lopes (2018), intitulado A 

caracterização do estilo de escrita de Coelho Neto no romance Miragem (1895) a partir de uma 

abordagem estilométirica. Nas pesquisas e análises realizadas, o autor utiliza ferramentas 

estatísticas para verificar o estilo de escrita de Coelho Neto e compará-lo com o de outros autores 

da mesma época, como Machado de Assis e Aluísio Azevedo,  na tentativa de esclarecer, de 

maneira mais consistente, as semelhanças e diferenças entre o estilo de escrita do prosador 

maranhense e seus contemporâneos. A partir das atividades apresentadas, é possível afirmar que a 

transposição dos arquivos físicos para o meio digital é extremamente vantajosa, para os estudos 

literários e demais áreas. 

 

THE TRANSPOSITION OF LITERATURE TO THE  DIGITAL MEDIUM: RESEARCH 

POSSIBILITIES IN THE COLLECTION OF ACADEMIA CAXIENSE DE LETRAS 
 

 

ABSTRACT: Starting from the principles that the possibilities of research in the literary field, in view of 

the interdisciplinarity and cultural importance, increasingly require actions that promote them and that, in 

keeping with this, heritage preservation must happen in a constant way, it is pertinent to reflect on how 

access to literary artifacts can be democratized and, at the same time, to prevent that bad manipulations and 

other actions, human and of the time, destroy that patrimony. Perceiving this problem, the present work has 

the purpose of approaching the themes of democratization and preservation of literary works and of the 

contents that serve for the researches in the literary scope, having as a methodology the exemplification of 

the actions done in the Academia Caxiense de Letras (ACL) and in its vast collection, in which actions of 

preservation and democratization are carried out. The works are digitized and made available on the Portal 

Maranhão digital website and information about Maranhão authors is also provided, which allows greater 

access to content and less handling of the physical material, increasing the ways of getting in touch with 

works and reducing deterioration, as well as enabling faster searches through cyberspace. The research 

carried out here is based on the considerations of Greenhalgh (2011), Araújo and Valle (2005), Kirchof 

(2013), Santos (2013), among others. 

 

Keywords: Collection. Preservation. Democratization. Research Possibilities. Portal Maranhão. 
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ENSINO DE GRAMÁTICA E O ENSINO DE LEITURA NAS 6ª, 7ª E 8ª SÉRIES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de introduzir o gênero do discurso “conto” em sala de aula, para 

contextualizar o ensino de gramática – que, certas vezes, parece somente uma mera transposição de 

conhecimento científico – com o ensino de leitura, que geralmente é deixado de lado, descartado como um 

pedaço de papel amassado, pronto para ser jogado no lixo. São abordados, no desenvolvimento deste artigo: 

o contexto histórico da Linguística Aplicada, que é um campo de estudo muito preocupado com problemas 

socialmente relevantes, e também o conceito de gênero do discurso, fundamentado pelos conceitos do 

teórico Michel Bakhtin. Tem-se como estratégia metodológica, para destruir o isolamento da gramática em 

relação aos outros saberes, fazer referência, em sala de aula, às leituras que os próprios alunos já fazem sem 

nenhuma indicação, e, depois estabelecer relações entre essas leituras, por meio de um conto escolhido 

pelo(a) professor(a). Para fundamentar as ideias deste artigo, foram utilizados alguns teóricos, estudiosos 

deste e de outros saberes, tais como: Gotlib (1998), Rodrigues (2011) e Halté (2008 [1998]) et al. 

 

Palavras-chave: Ensino. Leitura. Gramática. Gênero Conto. 

 

 

Introdução 

 

 É trivial que existe um intenso conflito entre o ensino de gramática e o ensino de leitura nas 

escolas, principalmente porque os professores têm sempre que decidir entre o que é relevante e o 

que não é tão relevante assim, para então organizarem o que irão ensinar aos seus alunos. E a 

gramática parece ter sempre um peso muito maior que o da leitura, implicando seu cumprimento 

em oposição ao descumprimento da outra. 

 Desse modo, o ensino de Língua Portuguesa é construído em meio às fronteiras do que 

sempre se determina que seja ensinado. Resume-se a uma mera transposição do conhecimento 

científico que abrange. E, por isolar tal saber – a gramática –, ensinando-o sem fazer sequer alguma 

contextualização com outros saberes, (como, por exemplo, a leitura), os professores tendem a 

impedir sua mediação e, até mesmo, sua apropriação por parte dos alunos.  

 A Linguística Aplicada, por ser um campo de estudos que se preocupa com estes problemas 

sociais de elevado grau de relevância para quem apresenta, de igual modo, comprometimento, tem 

enorme importância na identificação e solução das faltas que dificultam o ensino e a aprendizagem 

de Língua Portuguesa, especificamente em relação ao ensino de gramática e de leitura nas escolas. 

Pois bem se sabe que, costumeiramente, estes saberes são constantemente ensinados de modo 



183 

 

bastante isolado dos outros saberes, principalmente o ensino de gramática, certas vezes abordado 

dentro de um quadro muito fechado, restrito a si mesmo. 

 Este artigo defende o ensino de gramática contextualizado com o ensino de leitura, pois 

tanto uma quanto a outra têm suas importâncias para a formação dos alunos na sociedade. E tais 

relevâncias só podem ser bem melhor observadas de forma conjunta, porque apenas assim os 

sentidos de ambas serão atribuídos e adquiridos de modo significativo aos alunos. Até porque, de 

acordo com Halté (2008 [1998]), embora haja muitos tipos de saber, estes não estão e nem devem 

ser ensinados de maneira isolada, pois, a melhor apropriação de tais conhecimentos resulta do que 

este estudioso chamou de “sincretismo” entre os conhecimentos. 

 De acordo com Halté, saberes diversificados são relevantes para as aulas de leitura e de 

escrita. Além disso, o autor atesta que o saber científico, a prática social referente à diversas 

profissões humanas, saberes ligados ao rap, por exemplo, e a carga de conhecimento que cada 

pessoa possui estão sincretizados. Esses saberes devem ser relacionados, caso contrário, o saber 

especializado não faz sentido. 

 Em virtude disso, propõe-se que, para uma melhor hibridização de tais conhecimentos, o 

gênero textual “conto” seja trabalhado em sala de aula, e de forma recíproca com a gramática e a 

leitura, especificamente nas 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino fundamental. Na verdade, a proposta devia 

se referir a todos os gêneros textuais, mas como o conto está bem mais próximo de quem está 

começando a obter uma prática de leitura tal qual é sugerida e tal qual nas séries já citadas, supõe-

se que se comece pelo gênero já mencionado. 

 

A linguística aplicada 

 

 A Linguística Aplicada surgiu em meio ao contexto da Segunda Grande Guerra Mundial. 

E a maior parte de seu desenvolvimento se deve a duas grandes razões: a primeira relaciona-se ao 

“pioneirismo” que esta teve, por ter percebido a necessidade que havia de se estabelecer 

comunicação em meio à guerra, e à consequente dificuldade dos falantes de línguas diferentes. E a 

segunda está mais relacionada com a manifestação de um questionamento a respeito do ensino e 

da aprendizagem de línguas estrangeiras.  

 É bem mais adequado afirmar que a Linguística Aplicada significa um campo, que emergiu 

como uma parte dos estudos linguísticos, do que afirmar ser esta uma disciplina. Pois, por ser bem 
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maior que um simples conceito disciplinar, a Linguística Aplicada tem a capacidade de ultrapassar 

os muros que este conceito impõe, exatamente pelo motivo de ser construída pela interpenetração 

de diversas disciplinas. 

 A definição de tal linguística como sendo um campo e não uma disciplina está também 

relacionada ao seu objeto de estudo, que não mais se adequa a um simples ensino de línguas, 

cercado pelos limites de uma designação disciplinar, que abrangeu a Linguística Aplicada ao longo 

da segunda metade do século XX. 

 Esse campo do conhecimento não se preocupa apenas com o mundo escolar, somado a 

todas as suas restrições; mas também com o mundo que há além das fronteiras de tal universo, e 

que ao mesmo tempo encontra-se, de igual modo, no ambiente escolar, por meio do que cada aluno 

traz consigo da sociedade em que vive. 

 Considerando tudo o que já foi dito sobre este inusitado campo de estudos, pode-se afirmar 

que é na relação entre as diferentes ciências que se encontra o objeto de estudo da Linguística 

Aplicada. Além disso, os problemas linguísticos, tanto os sociais, quanto os culturais, ou, até 

mesmo, os historicamente relevantes são abrangidos por esse mesmo objeto de estudo 

(RODRIGUES, 2011, p. 28). 

 Por isso, tal linguística é trans, inter e indisciplinar. Transdisciplinar, porque é aplicada pela 

variedade de disciplinas, e estas não se relacionam de maneira oposta. Interdisciplinar, porque 

supõe uma interface, uma justaposição entre as disciplinas que abriga. E indisciplinar, porque 

“supõe negação das disciplinas entre si” (RODRIGUES, 2011, p. 29), pois estas não se assumem 

como sendo disciplinas e contribuem para que a Linguística Aplicada também não seja assim 

definida. 

 

A teoria do gênero do discurso 

 

O gênero do discurso é definido como um dos principais pontos que auxiliam na releitura 

da proposta de elaboração didática. Antes, especificamente na década de 1980, o foco das pesquisas 

estava relacionado muito mais às modificações das finalidades e dos conteúdos de Língua 

Portuguesa do que a um possível planejamento didático (RODRIGUES, 2011, p. 99); na década de 

1990, porém, os estudos, discursos e práticas voltaram seus olhos para a face da elaboração 

didática, e é nesse contexto que se estabelece o conceito de gênero do discurso. No entanto se faz 
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necessário antes observar o conceito de enunciado, para então adentrar nas definições de gênero do 

discurso. 

 

O conceito de enunciado 

 

De acordo com Bakhtin, o enunciado é a concretização do uso da língua, principalmente, 

porque os sujeitos falam por meio de enunciados, e não por meio de palavras ou orações. É preciso 

esclarecer, no entanto, que tal conceito aqui apresentado não é relativo ao conceito de enunciado 

da Semântica Argumentativa e nem relativo ao conceito de enunciado da Linguística Textual; pois 

trata-se, porém, como foi dito anteriormente, de uma materialização do uso da língua, sempre 

estabelecendo inevitável relação com os outros elos da comunicação. 

É importante esclarecer que os enunciados são “interações irrepetíveis”, pois surgem de 

cada novo acontecimento, único em si, que, embora possa ser “citado” em um ou outro discurso, 

jamais se repete em uma comunicação. O enunciado, por estar relacionado com cada novo 

acontecimento e/ou evento (que não se repete, apenas é citado em um determinado discurso) 

caracteriza-se, portanto, por ser peculiar em um determinado discurso (RODRIGUES, 2011, p. 

100). 

Embora para compreender o conceito de enunciado seja necessário primeiro ligá-lo à sua 

situação social, pois o discurso tem as relações sociais como sua determinante, considerando que 

seja um fenômeno de comunicação social. Não se pode limitar o princípio do dialogismo dos 

enunciados como sendo simplesmente um diálogo, pois um exemplo de enunciado pode ser um 

romance publicado em um livro (RODRIGUES, 2011, p. 102). 

Identificar um texto como um enunciado é entender que existem dois aspectos básicos para 

estabelecer um tipo específico de comunicação como um enunciado: um “projeto discursivo” e “a 

realização desse projeto” (RODRIGUES, 2011, p. 103). Sem esquecer que é esse mesmo texto, na 

sua condição, na sua natureza, de enunciado, que é responsável pela constituição das pessoas, 

principalmente em relação à sua linguagem. 

 

O conceito de gênero do discurso 
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Inicialmente, pode-se manifestar a ideia de que é impossível haver uma interação plena 

entre os indivíduos, se não houver também, ao mesmo tempo, uma adoção constante da linguagem. 

Até porque, de acordo com Bakhtin, “todas as esferas da atividade humana estão relacionadas” 

com esta mesma linguagem que, assim, caracteriza-se como o suporte específico da comunicação 

humana.  

De acordo com Bakhtin, tudo o que abrange a ação dos seres humanos tem relação muito 

próxima com a linguagem, pois nesta estão contidas todas as modalidades de comunicação, 

contribuindo para a compreensão de que tudo o que envolve interação é, portanto, linguagem. E é 

nisto que se constituem os enunciados, que são produzidos nas interações, sendo os pontos mais 

específicos de tais modalidades de comunicação.  

 Desse modo, não seria um equívoco dizer que os gêneros do discurso são “tipos 

relativamente estáveis dos enunciados singulares” (RODRIGUES, 2011, p. 107), especificamente 

pelo fato de se desenvolverem e de se modificarem no interior das esferas sociais, sejam estas 

religiosas ou políticas, jornalísticas ou escolares. Pois todas as esferas sociais são capazes de 

projetar determinados gêneros do discurso entre elas, principalmente para obter uma comunicação 

humana que, de fato, mereça o nome de interação. 

 Assim sendo, pode-se dizer que os gêneros são proporcionais às esferas sociais, porque 

crescem ou decrescem de acordo com o globo que os abrange, ou seja, os “gêneros vão se 

extinguindo, surgindo ou se reacomodando como resultados das dinâmicas interativas no interior 

das esferas sociais” (RODRIGUES, 2011, p. 108). À medida que as interações sociais vão se 

inovando, os gêneros do discurso, que se desenvolvem delas, vão também se reconstruindo. Um 

grande exemplo disso é a carta impressa, forma de interação humana e também gênero do discurso, 

que já não é mais tão notável quanto o e-mail, nova forma de interação humana e também gênero 

do discurso. 

 

O gênero conto 

 

Se fosse para definir em palavras exatas o que seja, de fato, um conto, grande parte dos 

estudiosos não teriam muito a afirmar, pois este aspecto não apresenta um conceito que possa ser 

chamado preciso, ou mesmo suficientemente abrangente. Mas, se apenas a composição discursiva 

deste mesmo gênero fosse observada, certamente, algo de conceitual em relação a este surgiria, tal 
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como: “enredo, um único conflito e clima, uma história com poucas personagens, tempo e espaço 

reduzidos e um desfecho”, conceituado pelos estudiosos Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano 

(2004). 

Nesse caso, o que foi ponderado não se refere ao “conto” em toda a sua abrangência para 

que enfim seja definido, mas apenas os elementos narrativos que o compõem, que são: 

ENREDO 
É a história que narra os fatos de acordo com as ações desenvolvidas pelos 

personagens. 

CONFLITO É a trama na qual o leitor fica envolvido durante toda a história. 

CLÍMAX Momento central da história. 

PERSONAGEM 
São os seres fictícios, que participam da história por meio do desempenho de 

suas ações. 

TEMPO 
Pode-se dizer que é o momento em que tudo acontece, seja de modo 

cronológico, seja de modo psicológico. 

ESPAÇO 
Pode-se dizer que se refere ao lugar onde tudo acontece, sendo também referente 

a uma atmosfera (ambiente) construída pelas personagens. 

DESFECHO É quando todos os conflitos, que foram apresentados, são solucionados ou não. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

É inegável que estes mesmos elementos da narrativa, utilizados aqui também como 

colaboradores do conceito do gênero “conto”, são também, de igual modo, as características de tal, 

e, assim como o próprio gênero, possuem conceitos específicos, que apresentam também muitas 

complexidades, se não observados em conjunto, sejam estes: o enredo, o tempo, o espaço, a 

personagem, a ação, o narrador e o narratário. 

 O enredo significa uma ação completa, com início, meio e fim, que geralmente aborda 

acontecimentos enrolados por um nexo causativo, especificamente chamado de ação (externa ou 

interna). O tempo se divide em cronológico e psicológico, no qual o primeiro está delimitado por 

indicações cronológicas, e pode ser extenso ou curto; e o segundo, pode-se dizer ser ele uma 

permanente descoincidência com as medidas temporais objetivas. E o espaço quase sempre se 

refere a um componente físico, mas quase se isola em atmosferas abstratas que chegam, às vezes, 

até mesmo, a se personificar. Então este espaço passa a ser definido como ambiente, podendo assim 

estar relacionado tanto a um espaço social, quanto a um espaço psicológico. 
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 A personagem significa um ser fictício, por meio do qual se desenvolvem as ações que 

compõem a história. É também, como o próprio nome sugere uma concretização bastante fiel de 

uma personalidade que, ao encontrar-se com outras personagens (personalidades), resulta em ações 

às vezes esperadas e às vezes inesperadas. E o narrador é um ser que jamais poderá existir fora do 

papel, pois, como diz Barthes, o próprio narrador é um “ser de papel”, assim como também não é 

real o narratário, que é a “pessoa” para qual esse narrador sempre se dirige ao dizer algo. 

 O gênero “conto” pode contribuir para o ensino de leitura, bem como para contextualizar o 

ensino de gramática. Bem se sabe que, cada vez mais os alunos se sentem entediados com as aulas 

de gramática, que os acompanham desde as séries iniciais até as séries finais, mas que nem por isso 

apresentam bons resultados em relação a aprendizagem desta gramática. Este é um problema social 

que, provavelmente, nasce da falta de leitura interpretativa das normatizações da língua.  

 Porém, bem se sabe também que os alunos, na verdade, leem. Entretanto não são as leituras 

que o público escolar certas vezes pode “aplaudir”, pois muitas vezes até desconsidera estes textos 

como sendo, de fato, literatura. E, assim sendo, é possível, sim, trabalhar leituras nas aulas de 

Língua Portuguesa, começando pelas leituras que os alunos mais praticam, sabendo que existem 

leituras de livros, leituras de filmes, leituras de pinturas, leituras de esculturas, leituras de músicas 

e etc. 

 E, desse modo, como a proposta é começar com algo mais próximo dos estudantes, sugeriu-

se trabalhar com o gênero “conto”, que, por ser uma narrativa curta – maior que um poema e menor 

que um romance –, que retrata, geralmente, acontecimentos cotidianos, é também um gênero do 

discurso, porque aborda e resulta de situações sociais, pode ser altamente aceitável pelo público 

jovem, bem como foi sugerido ser trabalhado nas 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino fundamental. Sem 

esquecer que pode também ser ainda mais simples de se ligar à alguns conteúdos de gramática, tais 

como: figuras de linguagem e orações, entre outros, que são assuntos que precisam de estabelecer 

sentido entre as palavras para que sejam absorvidos. 

 Existem vários contos que podem ser trabalhados em sala de aula pelos professores, dentre 

tais, este artigo escolheu “Conto de fadas para mulheres modernas”, de Luís Fernando Veríssimo, 

para demonstrar a proposta apresentada. O principal objetivo deste artigo é refletir se o ensino de 

Língua Portuguesa tem possibilidade de ser trabalhado de modo contextualizado nas escolas. 

Portanto, ao fazer a leitura do conto com os alunos, sugere-se que só depois desta o(a) professor(a) 
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atente os educandos para a reflexão dos aspectos gramaticais presentes no texto. De modo a ser 

possível trabalhar tanto a leitura quanto a gramática em sala de aula. 

 De acordo com Ferrarezi (2017) a leitura se divide em níveis, no entanto, eles não são 

“regras” que estabelecem, absolutamente, como todos devem ler um texto, em vista disso, não se 

deve tomar como única a forma em que aparecem. Assim sendo, é possível afirmar que estes níveis 

de leitura aparecem do interior para o exterior, e não o contrário. Ou seja, não se caracterizam como 

isolados, pois, afinal, é o próprio leitor quem os processa e, como dito, parte do interior do leitor. 

Dentre todos os níveis de leitura, destacam-se os seguintes: a leitura de superfície; a leitura 

inferencial e a leitura interpretativa. 

 A leitura de superfície (ou, simplesmente, leitura superficial) é aquela na qual o leitor 

prende-se apenas às informações contidas no texto. Ou seja, é uma leitura que não tem o objetivo 

de ir além daquilo que informa no texto. A leitura inferencial é um pouco mais aprofundada, pois, 

diferente dessa primeira, o leitor, além de atentar-se para as informações contidas no texto, também 

faz inferências sobre tal. Isso significa que o leitor tenta descobrir o sentido das palavras utilizadas 

no texto e as põe em comparação com outros textos que possuem temáticas diferentes, mas estas 

mesmas palavras com sentido diferente. E, por fim, a leitura interpretativa, dessas que foram 

apresentadas, encontra-se em um nível ainda mais aprofundado e, portanto, exige do leitor 

habilidades mais complexas, que, inclusive, nem sempre são adquiridas pelos alunos na educação 

básica. Pois, neste nível, o leitor, além de adquirir as informações e fazer inferências sobre 

determinado texto, é capaz de relacionar o seu conhecimento de mundo com o conhecimento 

exposto no texto e, assim, compreendê-lo, plenamente, porque chega ao sentido do texto. 

 Desse modo, este artigo sugere que o professor trabalhe o “conto para mulheres modernas”, 

de Luís Fernando Veríssimo – que segue abaixo – com base nesses níveis de leitura, com a 

finalidade, inclusive, de identificar em qual desses níveis encontram-se os seus alunos. Para saber 

o que tem mais necessidade de ser trabalhado me sala de aula e para que, enfim, consigam atingir 

todos os níveis de leitura. Veja o conto a seguir: 

 

Conto de fadas para mulheres modernas 

 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de 

autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu 
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castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã 

pulou para o seu colo e disse: 

 – Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um 

encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de 

novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe 

poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias 

os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. 

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de um 

cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: 

– Eu, hein? Nem morta! 

Luís Fernando Veríssimo 

 

Então, de início, sobre esse conto é necessário identificar se os alunos, após a leitura 

conseguiram adquirir informações sobre tal. Essa primeira parte está no nível de leitura superficial, 

assim sendo, basta procurar entender com os alunos se eles foram capazes de compreender que 

fatos acontecem, como acontecem, sobre os personagens, as ações, o espaço, o tempo, enfim, 

apenas as informações do texto, e tudo analisado de uma maneira muito superficial. 

Nesse caso, espera-se dos alunos respostas como: os personagens são uma princesa e um 

sapo, responsáveis por desempenhar as ações que dão forma à história; que o espaço – nesse caso, 

não no sentido de ambiente, mas espaço físico –, em que ocorre o desenrolar dos fatos, é apenas o 

castelo, onde vive a princesa; que tudo se passa em um tempo cronológico, pois os acontecimentos 

são descritos seguindo sempre uma ordem, de modo a precisarem um do outro para que a história 

tenha sentido. Então, neste primeiro nível, o(a) professor(a) deverá estimular os alunos a, 

simplesmente, contar a história, é como uma espécie de memorização e, logo após, relato dos fatos 

apresentados no texto – que, basicamente, conta a história de uma princesa que vivia em um castelo 

e um dia deparou-se com um sapo a pedir-lhe um beijo, para que voltasse a ser príncipe novamente; 

no entanto, a princesa negou-lhe o beijo e, desse final, a única coisa de que se tem certeza é de ele 

não voltou a ser um príncipe. 

Depois, os alunos precisam ser capazes de identificar que este conto se parece com um 

conto de fadas bem conhecido, mas que não o é em razão de ter passado por algumas alterações. 

Portanto, este é o nível de uma leitura inferencial, e nele sugere-se que se identifique se os alunos 
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conseguem reconhecer que este texto é uma nova versão do conto de fadas “A princesa e o sapo”, 

de Jacob e Wilhelm Grimm. Para comparar os dois textos, com a finalidade de inferir sobre o 

sentido das palavras em cada uma dessas duas histórias, e, consequentemente, identificar se 

possuem o mesmo significado. Essencialmente, os alunos devem aqui ser estimulados a refletir 

sobre a diferença entre uma versão e outra, que se concentra, exatamente, no fato de que, na história 

escrita pelos irmãos Grimm, a princesa beija o sapo, ele vira príncipe e os dois se casam; e que, na 

história escrita por Luís Fernando Veríssimo, a princesa não beija o sapo, ele não vira príncipe e 

eles não se casam. E é nesse ponto que eles devem refletir o sentido de cada versão. 

E, por fim, no nível interpretativo, o(a) professor(a) deverá estimular os alunos a 

relacionarem todo esse conhecimento, as informações e as inferências até aqui mencionadas e 

discutidas, sobre a história a eles apresentada, com o conhecimento de mundo, que os alunos 

certamente têm, mas que, muitas vezes, não sabem que têm, em razão da falta de reflexão sobre 

isto nas salas de aula. Essencialmente, nas aulas de Língua Portuguesa, nas quais muitas vezes os 

alunos não conhecem, nem mesmo, o significado da expressão “conhecimento de mundo”. Então, 

nesta etapa, os alunos precisaram, continuando do nível anterior, refletir por que em uma versão 

tem-se um significado para certas questões e na outra se tem outros significados para estas mesmas 

questões, que nesse caso, refere-se, principalmente, à condição da mulher na sociedade, como a 

existência da mulher está sendo tratada nas duas versões.  

Portanto, os alunos devem aqui refletir por que em uma versão tem-se uma princesa – 

representando a figura feminina – que atende aos pedidos do príncipe/sapo, e que é apresentada 

como alguém tão frágil e que, certas vezes, preocupa-se apenas em ser sempre bela e estar à espera 

do príncipe encantado; e em outra versão, tem-se uma princesa – também representando a figura 

feminina – sendo, possivelmente, a mesma princesa da versão dos irmãos Grimm, que, no entanto, 

representa uma ruptura nesse pensamento, completamente, machista de que as mulheres devem 

sempre estar à espera de um príncipe encantado. Assim sendo, os alunos devem ser capazes de 

entender que este conto, em sua nova versão, confronta a ideologia machista, observada, 

principalmente, no discurso do sapo, quando esse afirma: “poderemos casar e constituir lar feliz no 

teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, 

lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre”, como se 

atividades como os afazeres do lar e a educação e cuidado aos filhos fosse uma tarefa, 

essencialmente, feminina. 
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Após a leitura do conto, identificação dos elementos da narrativa e interpretação, faz-se 

necessário explorar aspectos da gramática de modo que o ensino desta ocorra de forma 

contextualizada. Assim sendo, o conto permite que o professor trabalhe as seguintes classes 

gramaticais:  

➢ Substantivos: dão nomes aos seres, por exemplo, terra, princesa, natureza, lago, 

castelo, rã, colo, príncipe, bruxa, encanto, lar, mãe, jantar, roupas, filhos, pernas, 

molho, vinho. 

➢ Adjetivos: caracterizam algo, por exemplo: linda, maravilhoso, bonito, má, 

asquerosa, belo, feliz... 

➢ Advérbios: palavra invariável que modifica o verbo, adjetivo e o próprio advérbio. 

Classificam-se de acordo com a ideia que exprimem: tempo, modo, lugar, 

intensidade, dúvida, afirmação e negação. Exemplo: muito (intensidade), 

independentemente (modo)... 

➢ Pronomes: estão em função de um nome sendo eles pessoais, de tratamento, 

possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Exemplo: eu, 

me, conosco... 

➢ Verbos: palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos da 

natureza, sempre em relação a determinado tempo. Exemplo: contemplava, estava, 

pulou, lançou-me, casar... 

➢ Artigo: sendo definido ou indefinido, ele antecede um substantivo. Exemplo: uma 

linda princesa, a natureza... 

➢ Interjeição: exprime emoções, sentimentos, estado de espírito. Exemplo: nem 

morta! 

➢ Conjunção: liga duas orações. Exemplo: e, que... 

➢ Preposição; liga duas palavras. Exemplo: com, de... 

 

Em virtude de tudo o que acima foi apresentado, portanto, é viável afirmar que há 

possibilidade, sim, do trabalho com gramática e com a leitura realizarem-se de forma 

contextualizada nas salas de aula. E que esta estratégia, ao tornar possíveis os ensinos tanto de 

leitura quanto de gramática, torna possível, também, o aprendizado da Língua Portuguesa em toda 

a sua essência, ou seja, de modo geral, sem excluir nem um nem outro. 
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Considerações finais 

 

Em virtude de tantos argumentos a favor da contextualização do ensino de gramática, não 

há dificuldade gerada em torno da solução apresentada. Pois, como muito já foi dito, o conto, como 

um gênero do discurso, resultado de situações sociais, pode muito bem ser aceito com sucesso entre 

os jovens. Bem como a gramática também será aceita com sucesso se relacionada a este ensino de 

leitura, porque assim se tornará “sincretizada” aos outros saberes e, desse modo, se tornará também 

bem mais compreensível por parte dos alunos. 

 Não é recente o fato de que os alunos estão atentos a outros gêneros do discurso, em lugar 

dos gêneros que são cobrados pelas instituições formais. Bem como também não é assim tão 

recente que os alunos já não têm mais demonstrado tanto interesse e nem também já não têm 

apresentado grandes resultados em relação aos assuntos que estão dentro do bojo referente à 

gramática.  

Por isso este artigo tem como principal objetivo propor a contextualização da gramática, 

por meio das leituras que os alunos já fazem, adicionadas à leitura de um texto do gênero do 

discurso “conto”, que o(a) professor(a) poderá escolher, somada ao ensino de gramática. Este 

trabalho é importante por isso, e também porque trata de um problema socialmente relevante ligado 

à trágica ausência do ensino de leitura, e, pior ainda, ligado à trágica falta de contextualização entre 

os saberes. 

 

THE TALE AS A BASIC TEXTUAL GENDER TO CONTEXTUALIZE TEACHING OF 

READING IN THE 6TH, 7TH AND 8TH GRADES IN ELEMENTARY SCHOOL 

 
ABSTRACT: This paper aims to insert speech genre “tale” in the classroom, in order that grammar teaching 

(that seems only a simple scientific knowledge transposition sometimes) be contextualized in reading 

teaching, that is usually left aside, discarded as it was a crumpled piece of paper, ready to be thrown away. 

Historical context of Applied Linguistics, that is a field of study very concerned about socially relevant 

issues, and also the concept of speech gender, based on theorist Michel Bakhtin’s ideas, are introduced in 

the article development. The methodological strategy is to mention the readings that students themselves do 

without any indication, and then establishing relations between these readings with support of a tale chosen 

by the teacher. It aims to eliminate the insulation of grammar about other knowledge. In order to base ideas 

of this article, we used some theorists, researchers of this and other matters, such as: Gotlib (1998), 

Rodrigues (2011) e Halté (2008 [1998]) et al. 

 

Keywords: Teaching. Reading. Grammar. Tale Genre. 
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AS VÁRIAS FACES DE AMÉLIA: A DESCRIÇÃO E OS IMAGINÁRIOS 

SOCIODISCURSIVOS EM DUAS CANÇÕES 

 
Adriana Rodrigues de Sousa - UFPI 

João Benvindo de Moura – UFPI 

 

Resumo: Percebe-se, atualmente, que ainda há marcas fortes de preconceito e exclusão nos discursos 

proferidos acerca da mulher e do seu papel na sociedade. O presente trabalho tem por objetivo compreender 

a construção do modo de organização do discurso descritivo e dos imaginários sociodiscursivos acerca da 

mulher em duas canções de artistas brasileiros. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, qualitativa 

e interpretativa que tem como corpus duas letras de músicas, sendo elas “Ai que saudades da Amélia”, 

composição de Ataulfo Alves e Mário Lago, lançada em 1940 e “Desconstruindo Amélia”, composta por 

Pitty e Martin, em 2009. Como fundamentação teórica, lançamos mão da Teoria Semiolinguística 

(CHARAUDEAU, 2001; 2010; 2016), utilizando como categorias de análise, os imaginários 

sociodiscursivos e o modo de organização do discurso descritivo. Os resultados apontam para uma 

diferenciação do “ser mulher” em dois momentos distintos. A construção de um imaginário sociodiscursivo 

de mulher submissa que atende pelo nome de Amélia e permeia a primeira metade do século XX, sendo 

suplantado pela desconstrução desse protótipo no início do século XXI. Os componentes da construção 

descritiva mostram a visão projetada sobre a figura da mulher, determinando que essa visão depende de 

procedimentos dentro de uma perspectiva objetiva ou subjetiva acerca da figura feminina. 

 
Palavras-chave: Discurso. Semiolinguística. Imaginários Sociodiscursivos. 
 

Introdução  

 

Durante séculos, a mulher e seu papel na sociedade perpassaram por diversas funções, em 

sua maioria, degradantes. Del Priori (2001), afirma que ela foi reduzida a objeto de domínio e 

submissão ao longo da história. 
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Em decorrência dessas funções, ainda hoje, há no imaginário social, a ideia de que a mulher 

é submissa e inferior ao homem. Essa visão, dentro das relações sociais, coloca a mulher numa 

postura marginalizada, estimulando preconceito e violência contra a mesma.  

Do ponto de vista linguístico, nossa área de interesse nesta pesquisa, observamos que tais 

imaginários são construídos, inevitavelmente, pelos discursos que circulam em nosso meio, através 

de palavras, expressões ou construções cujo sentido denotam o desrespeito e a cristalização do 

preconceito contra a mulher. 

Segundo Ribeiro (2017), as diferenças de gênero, que valorizaram a figura masculina, ao 

longo dos séculos, foram estabelecidas pelos mais diferentes povos em todo o mundo, colocando 

a mulher sempre numa posição desigual. Algumas culturas, como a ocidental, associaram a figura 

feminina ao pecado e à corrupção do homem, talvez por influência do discurso bíblico que atribuiu 

à Eva (a primeira mulher que existiu, segundo a teoria criacionista) um papel de manipuladora e 

transgressora das regras impostas pelo “Criador”.  

A emancipação feminina trouxe algumas transformações positivas e conquistas importantes 

para as mulheres, embora percebamos, ainda, grandes “distâncias” estabelecidas entre os gêneros 

e marcas fortes de preconceito, exclusão e violência nos discursos proferidos acerca da mulher e 

seu papel social. 

O presente trabalho tem por objetivo compreender a construção do modo de organização 

do discurso descritivo e dos imaginários sociodiscursivos acerca da mulher em duas canções de 

artistas brasileiros, as quais adotamos como corpus. São elas: “Ai que saudades da Amélia”, 

composição de Ataulfo Alves e Mário Lago, lançada em 1940 e a canção, mais atual, 

“Desconstruindo Amélia”, composta por Pitty e Martin, em 2009. As referidas canções foram 

escolhidas por abordarem os papéis sociais exercidos pela mulher em diferentes momentos 

históricos. 

Trabalhamos, nesta pesquisa, com a perspectiva da Teoria Semiolinguística, proposta por 

Patrick Charaudeau (CHARAUDEAU, 2001; 2010; 2016) e com base nos estudos feitos pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso (NEPAD/UFPI/Cnpq) e publicados em 

Moura et al (2015, 2017 e 2018). Utilizamos como categorias de análise, os imaginários 

sociodiscursivos e o modo de organização do discurso descritivo. 
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Adotamos este arcabouço teórico por ele apresentar conceitos e metodologias funcionais, 

que deram fundamental suporte à pesquisa, possibilitando atingir os objetivos esperados dentro 

desta.  

 

A Teoria Semiolinguística 

 

Os estudos acerca da Semiolinguística, enquanto corrente teórica da Análise do Discurso, 

tiveram início nos anos de 1980 com o linguista francês Patrick Charaudeau. Em seu livro 

“Linguagem e discurso: modos de organização”, no capítulo “Problemas de abordagem na análise 

do discurso”, o mesmo define a Semiolinguística como um campo que integra duas antinomias: 

“do que nos fala a linguagem” e “como nos fala a linguagem” (CHARAUDEAU, 2016, p. 20). 

Numa perspectiva de relativização do conceito de assujeitamento apontado por Michel 

Pêcheux, a Teoria Semiolinguística propõe, portanto, uma análise psicossocial dos sujeitos da 

linguagem ancorada em postulados como: o ato de linguagem, o contrato de comunicação, os 

modos de organização do discurso e os imaginários sociodiscursivos. Nos deteremos em alguns 

aspectos dos dois últimos. 

Estabelecendo uma relação com nosso objetivo de pesquisa, que busca analisar, dentro dos 

aspectos linguísticos, construções dos imaginários sociodiscursivos, a partir de componentes 

descritivos, entendemos que esses imaginários se constroem dentro de circunstâncias do discurso, 

ou seja, os sentidos se produzem dentro de um contexto situacional. Nas palavras do autor: 

 

[...]uma análise semiolinguística do discurso é semiótica pelo fato de que se 

interessa por um objeto que só constitui em uma intertextualidade. Esta última 

depende dos sujeitos da linguagem, que procuram extrair dela possíveis 

significantes. Diremos também que uma análise semiolinguística do discurso é 

linguística pelo fato de que o instrumento que utiliza para interrogar esse objeto é 

construído ao fim de um trabalho de conceituação estrutural dos fatos 

linguageiros. (2016, p.21)  

 

A partir dessa afirmação, entendemos que a semiótica e a linguística se completam, ou seja, 

se integram e se fundamentam, por isso são necessárias aos estudos do campo semiolinguístico. 

Segundo Procópio (2008), a Teoria Semiolinguística leva em consideração alguns fatores que 

restringem e caracterizam as estratégias utilizadas no estudo dos gêneros discursivos: situação de 
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comunicação, a identidade e os papéis dos parceiros, a finalidade do ato comunicativo, as 

expectativas da interação, a tematização, e as características estruturais do texto. 

 

Modo de Organização Descritivo do Discurso 

 

O discurso se organiza através de princípios que dão base para a análise desses fenômenos 

discursivos. Charaudeau (2016) afirma que os modos de organização do discurso, constituem os 

princípios de organização da matéria linguística. Fazem parte da dimensão discursiva e dependem 

da finalidade comunicativa do falante. 

 São quatros os modos de organização do discurso: o enunciativo, o qual constitui a posição 

do locutor com relação ao interlocutor, intervindo, de certa forma, nos três outros modos; o 

descritivo, que identifica e localiza seres, de forma objetiva ou subjetiva, nomeando-os, 

localizando-os e qualificando-os; o narrativo que tem como função construir a sucessão das ações 

de uma história no tempo organizando a lógica e a encenação narrativa e por fim, o modo 

argumentativo, que tem como função básica, expor e provar casualidades numa visada 

racionalizante, a fim de influenciar o interlocutor.  

O modo de organização do discurso descritivo, através de seus componentes da construção 

descritiva, foi escolhido para embasar esta pesquisa. como os componentes nomeação, localização-

situação e qualificação se constituem na construção descritiva contribuindo, dessa forma, para a 

construção dos imaginários sociodiscursivos. É a partir da descrição que se pode dar existência aos 

seres no mundo. O indivíduo pertencente a um grupo social, tende a identificar sua realidade a 

partir das características culturais desse grupo, embora essa identificação possa tornar-se subjetiva, 

visto que, são as finalidades das Situações de Comunicação nas quais o sujeito se inscreve que irão 

definir a construção dessas identificações.  

Dentro dessa linha de pesquisa, compreender o contexto discursivo, requer do analista, uma 

compreensão e delimitação das condições de produção e da instância de quem enuncia o discurso. 

Nas palavras do autor: 

 

 
O contexto discursivo designaria os atos de linguagem existentes (aqueles que já 

foram produzidos) numa determinada sociedade e que intervêm na 

produção/compreensão do texto a interpretar. (CHARAUDEAU, cp.70, grifo do 

autor) 
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Entendemos, dessa forma, que os saberes do sujeito enunciador e do sujeito interpretante, 

são fundamentais para a denominação das circunstâncias de discurso, pois os aspectos 

argumentativos de um discurso geralmente estão implícitos. Moura (2015, p.160), afirma que: 

A construção racional do discurso, sua materialidade argumentativa, não reside 

simplesmente no poder institucional que marca a cena enunciativa, nem tampouco 

está completamente condicionada à estruturação das imagens do discurso. 
 

Os modos de organização do discurso constituem princípios de como se organiza a matéria 

linguística. Esta, depende do objetivo discursivo do sujeito ao argumentar acerca de algo ao sujeito a quem 

se dirige. Em seguida, abordaremos os imaginários sociodiscursivos. 

 

Imaginários Sociodiscursivos 

 

Charaudeau em seu livro “Discurso Político” nos traz a noção de imaginários 

sociodiscursivos como um postulado da Teoria Semiolinguística que se configura por 

representações sociais e podem ser definidos como um modo de apreensão do mundo, construindo, 

dessa forma, a significação dos fenômenos produzidos no mundo e do comportamento dos seres 

humanos, dando significação à realidade. 

Corrobora com isso, o excerto abaixo: 

 

[...] Por mais que se fale (ou escreva) com a finalidade essencial de estabelecer 

uma relação entre si e o outro e de influenciá-lo, tentando persuadi-lo ou seduzi-

lo, essa relação seria vazia de sentido se não tivesse por objeto certa visão que 

trazemos do mundo, isto é, o conhecimento que se tem da realidade e os 

julgamentos que dela se fazem. (p.187) 

 

Os imaginários se constroem relacionando dados racionais e afetivos, a partir dos 

conhecimentos que temos do mundo, porém, não há total liberdade para o sujeito tematizar seu 

discurso. A situação de comunicação na qual está inserido o sujeito, impõe a ele e seu interlocutor, 

certo propósito de acordo na construção e intenção do discurso. Os imaginários sociodiscursivos 

não têm a intenção de estabelecer verdades, mas propor uma visão de mundo e analisar em qual 

situação comunicativa eles se inscrevem de acordo com seus testemunhos, conforme propõe 

Charaudeau (2015, p. 207): 
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Os imaginários sociodiscursivos circulam, portanto, em um espaço de 

interdiscursividade. Eles dão testemunho das identidades coletivas, da percepção 

que os indivíduos e os grupos têm dos acontecimentos, dos julgamentos que fazem 

de suas atividades sociais. 

 

 

Os imaginários sociodiscursivos se constroem através de diversos saberes que estão 

presentes na sociedade. São esses saberes que nos dão base para compreender os discursos 

circulantes no meio social e servem como argumentos para a criação desses imaginários. 

(PROCÓPIO, 2008) 

De acordo com Charaudeau (2015), a construção dos imaginários sociodiscursivos se 

agrupam em dois tipos de saberes: os saberes de conhecimento e os saberes de crença; definidos 

pelo autor como: 

 

 
Os saberes de conhecimento visam a estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do 

mundo. Eles são oferecidos como existindo além da subjetividade do sujeito [...]. Os 

saberes de crença visam a sustentar um julgamento sobre o mundo. Referem-se, portanto, 

aos valores que lhe atribuímos e não ao conhecimento sobre o mundo, [...] (p.197 e 198, 

grifos do autor) 

 

 

Assim, os saberes de conhecimento e os saberes de crença fundamentam as estruturas 

sociais, demarcando ideias e valores, construindo o real como universo de significação. 

 

Metodologia e análise das canções 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e interpretativa. A Análise do Discurso, 

diferentemente de uma análise puramente textual, deve ser entendida como um mecanismo de 

investigação dos discursos que circulam em sociedade, levando em consideração, as circunstâncias 

de produção desses discursos e a situação de comunicação que os envolvem. Utilizamos, para 

análise, duas canções brasileiras: “Ai, que saudades da Amélia”, de Mário Lago e Ataulfo Alves, 

composta na década de 1940 e “Desconstruindo Amélia”, composta por Pitty e Martin, em 2009. 

Para efeitos de compreensão das análises, faz-se necessário conhecer as letras das canções. 

Ai, Que Saudades da Amélia 
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(Mário Lago e Ataulfo Alves) 

 

Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 

Não vê que eu sou um pobre rapaz 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo o que você vê, você quer 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

Quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, o que se há de fazer! 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 
Disponível em: http://www.vagalume.com.br/ataulfo-alves/ai-que-saudades-da-amelia.html  

 

A canção de Mário Lago e Ataulfo Alves, escrita na década de 1940, retrata um momento 

histórico cujo imaginário social predominante considera a mulher como um ser completamente 

submisso, ao tempo em que enaltece tal submissão, estabelecendo um juízo de valor expresso no 

trecho “Amélia é que era mulher de verdade” 

Em fragmentos como: “Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz, você 

não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz...”, o uso do advérbio “não” e da 

conjunção “nem” evidenciam uma negação, uma recusa a um novo comportamento feminino; o 

adjetivo “pobre” qualifica o homem colocando-o em posição de vítima. As marcas linguísticas 

presentes nesse trecho da canção denotam um discurso de vitimização por parte do sujeito 

enunciador.  

No trecho “Você só pensa em luxo e riqueza, tudo o que você vê, você quer... ai meu Deus, 

que saudade da Amélia... aquilo sim que era mulher”, o eu lírico localiza-situa a mulher “ideal” 

num tempo pretérito ao fazer uso de uma interjeição e se mostrar saudoso pela ausência de 

“Amélia”. Destaca a posição inferior da mulher com o uso do pronome demonstrativo “aquilo”, 

reforçado pela afirmação “sim.”  
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Identificamos, a partir da análise, um discurso patriarcal da época que encara os desejos e 

vaidades de uma mulher como uma coisa fútil que contraria a postura resignada da figura feminina 

de outrora. No trecho seguinte: “As vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o 

que comer... Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era a mulher de verdade”, as 

expressões adjetivadas destacadas qualificam a mulher “ideal”, “de verdade” na visão do eu lírico. 

Os itens lexicais presentes na canção corroboram o ideal da época de mulher submissa, passiva 

relegada a um papel secundário no meio social. Ao homem, sempre foi dado um papel de destaque.  

A partir da análise desta canção, conclui-se que o eu lírico apresenta uma construção 

objetiva em relação à figura da mulher, baseada em uma observação compartilhada pelos membros 

de uma comunidade social da época, tornando-se, dessa forma, um consenso que corrobora para a 

criação de imaginários sociodiscursivos baseados em saberes de crença quando julga que, uma 

“mulher de verdade” precisa estar dentro dos padrões característicos da “Amélia” determinando 

um imaginário social acerca do que foi estabelecido como papel da mulher e reverberando um 

discurso de  desigualdade.  

Passemos, agora, a analisar a segunda canção: 

Desconstruindo Amélia 

(Pitty e Martin) 

 
Já é tarde, tudo está certo 

Cada coisa posta em seu lugar 

Filho dorme ela arruma o uniforme 

Tudo pronto pra quando despertar 

O ensejo a fez tão prendada 

Ela foi educada pra cuidar e servir 

De costume esquecia-se dela 

Sempre a última a sair... 

 

Disfarça e segue em frente 

Todo dia até cansar 

Uooh! 

E eis que de repente ela resolve então mudar 

Vira a mesa 

 

Assume o jogo 

Faz questão de se cuidar 

Uooh! 

Nem serva, nem objeto 

Já não quer ser o outro 

Hoje ela é um também'' 
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A despeito de tanto mestrado 

Ganha menos que o namorado 

 

E não entende porque 

Tem talento de equilibrista 

Ela é muita se você quer saber 

Hoje aos 30 é melhor que aos 18 

 

Nem Balzac poderia prever 

Depois do lar, do trabalho e dos filhos 

Ainda vai pra nigth ferver 

 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/pitty/1524312/ 

 

No trecho inicial, as adjetivações localizam-situam a mulher no papel que a sociedade 

estabeleceu que seria/foi o dela. É identificada e qualificada como “educada” e “prendada”. A 

canção apresenta uma mulher com as características de “Amélia”, estabelecendo um interdiscurso 

com a canção original, no entanto, há uma ressignificação do papel da mulher que não mais se 

apresenta num papel de submissão, embora ainda esteja submetida a algumas situações que a 

diminuem. Ela “vira a mesa” e passa a ter outro comportamento. O discurso presente na letra da 

canção, segundo a análise, pretende fazer uma espécie de “linha do tempo” sobre o papel designado 

à mulher socialmente.  

Os verbos no modo indicativo dão ideia de continuidade de ações caracterizando, 

qualificando essa “nova mulher”. O uso da conjunção “nem” denota que a mulher descrita não quer 

ser identificada por adjetivos que a inferiorizem ou a definam de forma taxativa. A conjunção “a 

despeito” tem um valor concessivo, uma ideia de contradição, contraste que mostra a desigualdade 

de salários no mercado de trabalho que levam em consideração, as questões de gênero.  

As expressões que se seguem marcam, nomeiam, qualificam e identificam essa nova mulher 

para quem não cabe uma só definição, ou uma só função. Os imaginários sociais acerca da mulher, 

baseados em crenças, apresentam situações de desconstrução e reconstrução, a partir de uma visão 

subjetiva do sujeito que enuncia. Como em uma linha do tempo, o sujeito enunciador aborda a 

trajetória da mulher ao longo das décadas, expressando um discurso otimista de valorização que 

coloca a figura feminina numa postura mais igualitária em relação ao homem, deixando de lado 

um imaginário depreciativo, patriarcal e machista que permeava e ainda permeia os discursos 

sociais. 
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Considerações finais 

Os componentes da construção descritiva mostram a visão projetada sobre a figura da 

mulher, determinando que essa visão depende de procedimentos dentro de uma perspectiva 

objetiva ou subjetiva acerca da figura feminina. Os resultados apontam para a construção de um 

imaginário sociodiscursivo de mulher submissa que atende pelo nome de Amélia e permeia a 

primeira metade do século XX, sendo suplantado pela desconstrução desse protótipo no início do 

século XXI, possibilitando, dessa forma, refletirmos acerca das visões que construímos e/ou o 

mundo constrói para nós e o poder da linguagem nessas construções e desconstruções de 

imaginários sociais. 

 

THE VARIOUS FACES OF AMELIA: THE DESCRIPTION AND THE SOCIODISCURSIVE 

IMAGINARIES IN TWO SONGS 

 

Abstract: Nowadays is perceived that there are still strong marks of prejudice and exclusion in the 

discourses given about women and their role in society. The present work aims to understand the 

construction of the organization mode of descriptive discourse and sociodiscursive imaginaries about 

women in two songs by Brazilian artists. It is a bibliographical, qualitative and interpretative research which 

has as corpus two lyrics of songs, "Ai que saudades de Amelia", composition of Ataulfo Alves and Mario 

Lago, launched in 1940 and "Desconstruindo Amelia", composed by Pitty and Martin in 2009. As a 

theoretical basis, we use the Semiolinguistic Theory (CHARAUDEAU, 2001, 2010, 2016), using as 

categories of analysis the sociodiscursive imaginaries and the mode of organization of the descriptive 

discourse. The results point to a differentiation of "being woman" in two different moments. The 

construction of a sociodiscursive imaginary of submissive woman which goes by the name of Amelia and 

pervades the first half of the twentieth century, being supplanted by the deconstruction of this prototype in 

the beginning of the 21st century. The components of the descriptive construction show the projected view 

on the female figure, determining that this view depends on procedures within an objective or subjective 

perspective on the female figure. 

 

Keywords: Speech. Semiolinguistic. Sociodiscursive Imaginary. 
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RESUMO: Este trabalho consiste em uma pesquisa de cunho analítico, respaldado pelos estudos da 

literatura comparada e da adaptação, dos elementos contidos na obra Me Chame Pelo Seu Nome, do escritor 

egípcio André Aciman (2007), e na sua adaptação cinematográfica dirigida por Luca Guadagdino (2017), 

vencedora de um Oscar na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. Como objetivo, visa-se analisar como os 

realizadores da adaptação conseguiram trazer para a tela cinematográfica os sentimentos do narrador e 

protagonista do romance, observando-se ainda que a obra é carregada de referências a personagens do 

mundo literário e da cultura grega, como pode-se notar nas descrições e do endeusamento de um dos 

personagens da trama. A pesquisa é baseada nos conceitos de adaptação (HUTCHEON, 2006; STAM, 

2006), além de outros suportes teóricos sobre cinema e literatura. Os resultados desta pesquisa trazem 

discussões e análises acerca do processo de adaptação desta narrativa em distintas formas artísticas, 

mostrando como essas diferenças se refletem na percepção dos leitores/telespectadores, considerando-se 

que a versão cinematográfica da obra mantém, à sua maneira, aspectos que apenas a experiência com o 

romance proporcionaria.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação. Literatura comparada. Romance homoafetivo. 
 

Considerações Iniciais  

 

Este trabalho consiste em um artigo de cunho bibliográfico no qual comparamos duas obras 

em modalidades de arte distintas, a literatura e o cinema, com fundamento em diversos autores da 

área, como Linda Hutcheon (2013), e Robert Stam (2006). Tal temática vem sendo cada vez mais 

recorrente nos estudos literários, e consequentemente se consolidando em nossa época. 

O estudo realizado analisa comparativamente o romance Me Chame Pelo Seu Nome (2007), 

de André Aciman, em sua tradução feita por Alessandra Esteche (2018) e a obra cinematográfica 

homônima realizada por Luca Guadagnino (Sony Classics, 2017), se tratando de uma adaptação, 

ambas as obras contam a mesma história com pequenas mudanças que são comentadas durante a 

análise do filme. A pesquisa se mostra relevante para a comunidade pois acreditamos que tal objeto 

de pesquisa se tornara uma grande referência tanto para os estudos da adaptação, quanto para o 

trabalho da teoria Queer.  

 

Me Chame Pelo Seu Nome, de André Aciman 
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A obra foi lançada em 2007, sob o título original ‘Call Me By Your Name’ pelo escritor, 

pesquisador e ensaísta egípcio-americano André Aciman, que é doutor em literatura comparada 

pela Universidade de Harvard, e atualmente é professor no The Graduate Center, em Nova York, 

Estados Unidos. A produção do livro em questão se deu de forma rápida, em apenas quatro meses, 

segundo o autor. 

A obra foi considerada uma referência no nosso atual contexto pois pela primeira vez em 

muito tempo, os LGBTs foram retratados de forma que não se houve qualquer menção a sua 

sexualidade onde não iremos ouvir a palavra gay sair da boca de nenhum dos personagens, dessa 

forma podemos ver como o verdadeiro protagonista e temática da história não é a sexualidade deles 

e sim o amor e o desejo, como podemos notar durante a narrativa em diversas passagens que citam 

os amores de outros personagens clássicos da história mundial. 

 Existem diversos autores que escrevem livros que abordam a homossexualidade de forma 

explícita ou implícita, através de personagens principais ou secundários que podem ser ou não 

declaradamente homossexuais, como se pode observar nas obras “Eu Sou Lésbica” (1980) e “Dona 

Sinhá e o Filho Padre” (1987), de Cassandra Rios e Gilberto Freyre, respectivamente. 

Aciman, declaradamente heterossexual, quando questionado sobre isso, defende que não se 

deve esperar que apenas escritores LGBT+ apresentem histórias LGBT+: “é mais ou menos como 

pedir à Dostoievski para não escrever sob o ponto de vista de um assassino porque ele nunca matou 

ninguém” e conforme entrevista cedida à revista CULT, intenta blindar a narrativa das “típicas 

narrações que aparecem em livros sobre gays”, tais como “a polícia atacando um casal gay”, 

“pessoas cruéis nas ruas batendo neles ou “alguém infectado com HIV”.1  

Me Chame Pelo Seu Nome é um romance narrado em primeira pessoa, pelo personagem 

principal, Élio, um personagem redondo, cujo desenvolvimento se dá em tempo cronológico, e a 

sua visão é a principal forma de narrativa da história. 

O livro conta a história de dois rapazes, Élio e Oliver, durante um verão da década de 1980. 

Junto com sua família, o pai de Élio, professor universitário de renome com muitos contatos pelo 

mundo afora, mantêm o costume de hospedar jovens escritores a fim de ajudá-los com revisões de 

seus textos. É nesse contexto que Élio e Oliver se conhecem e desenvolvem um romance, até que 

o último volta a Nova Iorque, cidade onde reside. Élio é um garoto de dezessete anos, vive na Itália 

                                                           
1 Entrevista de André Aciman cedida à revista CULT e traduzida pelo site UOL em janeiro de 2018 

https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-andre-aciman-me-chame-pelo-seu-nome/ 
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com seus familiares e desde pequeno cultiva um grande apreço pela literatura, artes plásticas e 

música, e uma prova disso são as inúmeras menções a obras e autores importantes mencionados 

nas suas saudosas lembranças de diálogos com Oliver. 

 

Mas ali estava ele, na terceira semana conosco, me perguntando se eu já 

tinha ouvido falar de Athanasus Kircher, Giuseppe Belli e Paul Celan. 

 - Ouvi sim. 

 - Sou quase uma década mais velho que você e até alguns dias não tinha 

ouvido falar em nenhum deles. Não entendo. 

 - Meu pai é professor universitário. Fomos criados sem TV. Entendeu 

agora? (ACIMAN, 2018, p. 39) 

 

Oliver, 24 anos, pós-graduando, é selecionado pelo pai de Élio para passar uma temporada 

com sua família, numa cidade fictícia chamada B. onde irá complementar suas pesquisas para seu 

livro sobre Heráclito, traduzindo escritos do italiano para o inglês. Ele é acompanhado por Élio, na 

maioria das vezes, durante suas visitas à tradutora, isso culmina em eventuais passeios que acabam 

por impulsionar o sentimento que eles desenvolvem um pelo outro, principalmente no que diz 

respeito às expectativas de Élio para com Oliver, bem como observado na cena em que eles estão 

voltando do escritório de tradução: “Mas, se ele entendeu, deve ter suspeitado, e, se, tivesse 

suspeitado, chegaria lá sozinho, estaria do outro lado da alameda, lançando na minha direção aquele 

olhar penetrante, hostil, vitrificado, incisivo e onisciente” (ACIMAN, 2018, p. 86-87). 

É importante destacar que no livro nenhum dos personagens apresenta sua sexualidade 

definida, pois do decorrer da trama Élio se relaciona com sua amiga Marzia e Oliver também se 

relaciona com outras mulheres. Isso faz com que o leitor perceba que embora o eixo central seja 

focado em uma relação entre dois homens, o autor dispensa rótulos. 

Outro ponto a se destacar é a narrativa psicológica observada na intensidade dos 

sentimentos de Élio, que vão desde os desejos sexuais à angústia por não ser correspondido por 

Oliver, capturando assim a atenção dos leitores, que sofrem junto com o protagonista: 

 

O que aconteceria se eu o visse novamente? Eu sangraria, choraria, gozaria 

no calção? [...] Eu deveria aprender a evitá-lo, parar de voltar ao jardim, 

parar de espiá-lo, parar de ir à cidade à noite, me desligar um pouco a cada 

dia, como um viciado [...]. Eu sabia que não havia futuro naquilo [...]. 

Oliver: quero que você me possua [...]. Eu quero que seja você. Vou tentar 

não ser a pior transa da sua vida. (ACIMAN, 2018, p. 103). 
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Em diversas tramas LGBT+, bem como acontece na realidade, os pais de pessoas 

pertencentes à comunidade rejeitam seus filhos, e essa rejeição se dá a curto prazo ou 

permanentemente. Em Me Chame Pelo Seu Nome tudo ocorre ao contrário, pois o próprio pai de 

Élio, Samuel, compreende, abraça e aconselha o filho. 

 

 

Olha só. Vocês tinham uma bela amizade. Talvez mais do que amizade. No 

meu lugar, muitos pais esperariam que a coisa simplesmente sumisse, ou 

rezariam para que seus filhos se reerguessem logo. Mas eu não sou um 

desses pais. No seu lugar, se houver dor, cuide dela, e se houver chama, não 

a apague, não seja bruto com ela.” (ACIMAN, 2018, p. 258). 

 

Outro ponto a ser destacado na fala de Samuel é que ele possui desejos homossexuais e 

confessa que já teve uma experiência, não só sexual, mas amorosa com outro homem, assim o que 

recomenda ao filho é que não reprima isso, pois para ele é preferível correr atrás do amor, 

independente de quem se ame, para que evite acabar como ele, que não teve essa coragem em sua 

vez. 

Me Chame Pelo seu Nome, a adaptação de Luca Guadagnino  

Antes de André Aciman publicar seu romance em 2007, ele enviou uma amostra de seu 

trabalho para um produtor cinematográfico que se sentiu atraído pela história, logo em seguida o 

autor e dois produtores tiveram o que se chama de “option”, ou seja, o autor vendeu a exclusividade 

da adaptação de sua obra para estes cineastas no mesmo ano em que a publicou. Assim, a partir de 

tal decisão os produtores assumiram toda a produção da adaptação, contratando o roteirista James 

Ivory, que o escreveu em apenas 9 meses, e também coproduziu e dirigiu o filme ao lado do diretor 

Luca Guadagnino. A demora para o lançamento do filme, que só aconteceu em 2017, foi devido a 

inúmeros problemas entre o diretor e o roteirista, como agendas que estavam lotadas, e o orçamento 

baixo que foi concedido ao filme.  

Inicialmente o filme seria dirigido por James Ivory e Luca Guadagnino, porém Ivory se 

retirou da direção devido a muitos financiadores acharem que dois diretores poderiam gastar mais 

do que o necessário na construção do filme, então o roteirista vendeu seu roteiro à empresa de 

Guadagnino, a partir disso o diretor decidiu retirar alguns elementos do trabalho de Ivory, como 

muitas cenas de nudez e diminuir falas e discursos de personagens, para se casar melhor com sua 

versão da história, também se deve levar em consideração o número de empresas que estavam 
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envolvidas durante a produção do filme, que chegou a contar até mesmo com um cineasta 

brasileiro.  

Há algumas diferenças diretas entre o filme e o romance em que se baseia que são 

relevantes. No romance de Aciman, a história se trata de rememorações de Élio, já para a sua 

adaptação o roteirista decidiu retirar esse elemento por acreditar que isso pode acabar com as 

surpresas do desfecho. Além disso, alguns anos do tempo cronológico do enredo foram retirados; 

na obra a história se passa em 1987, já na versão cinematográfica se passa em 1983, para que o 

diretor pudesse pegar mais material dos anos 70. Além dessas mudanças, a profissão do pai de Élio 

foi também alterada de um estudioso da literatura para um pesquisador da área de história ou 

geologia, o que pode trazer uma relação mais próxima dos protagonistas com o personagem.  

Quando o filme finalmente foi finalizado, teve sua estreia no festival de Cannes onde foi 

ovacionado, e logo após a Sony Classics comprou os direitos de distribuição do filme em outros 

países, como o filme é considerado um “Oscar Bait”, a empresa tomou as medidas necessárias para 

que o filme entrasse na corrida do Academy Awards, além de usar uma técnica na qual espera-se 

que  o longa-metragem seja indicado ao Oscar e então quando se chama a atenção do público por 

suas indicações, lançou-o mundialmente, dessa forma o filme também se tornou um sucesso de 

bilheteria e possuiu um lucro considerável devido ao baixo orçamento. 

O que ajudou muito a popularizar o filme foram as premiações, já que o mesmo recebeu 5 

indicações ao Oscar, entre elas a de melhor filme, melhor ator por Timothée Chalamet, e a de 

melhor roteiro adaptado, e ganhou a última. Além dessa premiação, o roteiro de Ivory também 

recebeu algumas estatuetas no Critic’s Choice Award, premiação que segue regras similares as do 

Oscar. Como aponta Linda Hutcheon (2013) em A Theory of Adaptation:  

 

 

Se as adaptações são, por essa definção, tratadas como inferiores e criações 

secundárias, por que então elas são tão onipresentes em nossa cultura e, de fato, 

aumentam consideravelmente em números? Por que, mesmo de acordo com as 

estatísticas de 1992, dos melhores filmes do Oscar, 85% são adaptações? Por que 

as adaptações representam 95% das minisséries e 70% das produções televisivas 

da semana que ganham o Emmy Awards? Parte da resposta, sem dúvida, tem a 

ver com o constante aparecimento de novas mídias e novos canais de difusão em 

massa. (Tradução nossa) 

 
 

Dessa forma Call Me By Your Name pode ser um exemplo perfeito de como as adaptações 

desde muito tempo vem sendo o gênero que mais se destaca na crítica especializada, além de 
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contrariar todos aqueles que as consideram como algo inferior como apontado por Hutcheon no 

trecho em destaque. 

Análise Fragmentada da Obra Fílmica 

 

Foram escolhidas cenas do filme que melhor pudessem demonstrar como os realizadores 

da adaptação conseguiram trazer para a tela cinematográfica os sentimentos do narrador e 

protagonista do romance.  

A história de Élio e Oliver possui muitos momentos interessantes, com altos e baixos em 

relação ao casal, dessa forma foram selecionadas três sequências, sendo respectivamente: a cena a 

quadra de vôlei, que representa a construção da tensão que inicialmente se estabelece entre eles; o 

momento em que confessam seu desejo através do beijo; e uma cena que destaca a singularidade 

do personagem Élio, sendo o protagonista da história, para que possamos ter uma visão da 

elaboração do relacionamento dos personagens, e de como o roteirista James Ivory conseguiu 

elaborar tal história de forma linear. 

Na primeira sequência escolhida, a da quadra de vôlei, percebemos a criação da tensão entre 

os personagens, que representa grande parte da relação deles. Foi construída uma cena na qual os 

protagonistas estão praticando uma atividade física com outros habitantes das proximidades. Nela 

podemos observar Élio com um pêssego, que é uma metáfora visual recorrente na narrativa: “Como 

diz Aristóteles em sua Poética, a metáfora é a transposição do nome de uma coisa para outra, por 

analogia.” O uso continuo do pêssego constitui o desejo sexual, como veremos adiante na análise 

de outra cena que é voltada especificamente para o que essa fruta simboliza. 

Durante essa cena podemos ver Élio com ambos os seus parceiros sexuais, Oliver e Mariza, 

mais adiante na narrativa, quando já está estabelecida a relação amorosa entre os protagonistas, 

Oliver confessa que esse foi o momento em que ele testou o jovem italiano, de forma que observou 

como o mesmo reagiria ao seu toque. Na narrativa de Aciman essa cena se apresenta como apenas 

um parágrafo em que a única queixa de Élio é de como Oliver estava o testando na frente de seus 

amigos: 

 

No dia seguinte estávamos jogando em duplas e, durante um intervalo, enquanto 

bebíamos a limonada da Mafalda, ele me envolveu com o braço livre e pressionou 

gentilmente os dedos em meu ombro, imitando um abraço-massagem… tudo 

muito amigável. Mas fiquei tão confuso que imediatamente me esquivei do toque, 

porque mais um segundo e eu desmontaria como aqueles brinquedos de madeira 
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cujo corpo desajeitado desmorona assim que tocamos no elástico. Surpreso, ele se 

desculpou e perguntou se tinha apertado “um nervo ou algo do tipo”… disse que 

não queria me machucar. Deve ter ficado horrorizado se achou que tinha me 

machucado ou me tocado do jeito errado. A última coisa que eu queria era 

desencorajá-lo. Mesmo assim, respondi algo como “Não doeu”, e o assunto 

morreria ali. Mas me dei conta de que, se o motivo daquela reação não tinha sido 

dor, que outra explicação haveria para o fato de eu tê-lo afastado tão bruscamente 

na frente dos meus amigos? Então fiz cara de quem estava tentando muito, sem 

sucesso, sufocar uma expressão de dor. (ACIMAN, 2017, pág. 25) 

 

 

 
Fotograma 1                                  Fotograma 2                               Fotograma 3 

 

Nessa cena, na construção de Guadgnino, Oliver e Élio estão se divertindo com outras 

pessoas das proximidades na casa de Élio, então enquanto Oliver joga vôlei, o rapaz fica apenas 

observando enquanto algumas meninas falam do americano, então quando Élio pega uma água e 

entrega a outra pessoa, Oliver toma a garrafa das mãos do rapaz e bebe, normalmente o personagem 

se irrita com essa atitude. Então Oliver começa a massagear os ombros de Élio, o que acaba por 

irritar mais ainda o personagem, observando a reação do filho dos donos da casa, o protagonista 

chama outra jovem, Mariza, para continuar a fazer massagem nos ombros de Élio.  

A segunda sequência selecionada é a que acontece no chamado Penhasco de Monet. 

Durante uma ida à cidade localizada próxima a casa de Élio, ele decide levar Oliver para seu lugar 

favorito, o penhasco de Monet, já que, de acordo com o personagem principal, aquele foi o local 

onde o pintor produziu alguns de seus quadros. Na adaptação a conversa entre eles se mostra bem 

curta, porém bem intensa, enquanto estão deitados na grama. Os movimentos de Oliver nos lábios 

de Élio são iguais aos descritos pelo autor, e a cena do beijo se caracteriza como intensa pela 

interpretação dos atores em relação aos desejos carnais dos personagens.  

Antes de chegarem no local, os protagonistas passam por uma pequena lagoa que não está 

presente na versão de Aciman, porém algo que pode ser notado é que na narrativa literária tal lagoa 

é usada como uma espécie de metáfora quando Élio diz que “desviava o olhar porque não queria 

nadar na bela e límpida lagoa de seus olhos a não ser que fosse convidado… e nunca tinha esperado 

tempo suficiente para saber se era bem-vindo ali;” (ACIMAN, 2018, p. 93), o que pode ser 
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considerado como uma estratégia do diretor e roteirista para adaptar tal metáfora que se passa no 

psicológico do personagem através de algo visível, concreto. 

 

 
Fotograma 1                                      Fotograma 2                               Fotograma 3 

 

Para a construção da cena o diretor usou a técnica do plano médio, que, segundo Jullier e 

Marie (2012), “apresenta o sujeito em sua unidade (seja ela humana, animal, vaso de flores, 

automóvel...) com um mínimo de “ar” (gíria de operador de câmera) em cima e embaixo.” De modo 

que o cenário foi usado como referência às pinturas impressionistas de Claude Monet. 

A metáfora anteriormente citada pode ser caracterizada como o que o teórico Marcel Martin 

(2005) chama de composição simbólica da imagem “trata-se de uma imagem em que o realizador 

terá, mais ou menos arbitrariamente, reunido dois fragmentos de realidade para fazer brotar da sua 

confrontação um significado mais largo e mais profundo do que o· seu simples conteúdo material.” 

(MARTIN, 2005, p. 123). 

Além disso, a escolha do ponto de vista é essa pois “o ponto de vista escolhido determina 

não só os eixos emocionais da narrativa (de acordo com esse ponto de vista, uma mesma cena pode 

ser dramática, engraçada, ou vista friamente), mas também sua linha dramática” (CHION, 1989, p. 

208).  

Por fim, vemos a sequência que é uma das mais comentadas pelos admiradores e críticos 

da obra, a cena de Élio com o pêssego. Como já mencionado, a fruta se apresenta como um símbolo 

da história, pois se faz presente em momentos importantes dela, simbolizando a descoberta e a 

degustação contínua da sexualidade de Élio. 

Em uma tarde, depois do almoço, seguindo os costumes de sua casa, Élio apanhou dois 

pêssegos e o levou para o seu quarto, para que pudesse comer depois do cochilo do meio-dia. 

Acorda, com o quarto inebriado pelo aroma do café que está sendo preparado em sua casa; começa 

a contemplar sua varanda e alimentar pensamentos irreais com seus amantes da trama, Oliver e 

Marzia. Quando de repente se vê sexualmente excitado, e de súbito associa as frutas que estão 
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próximas a ele às partes mais íntimas do seu desejo, fazendo com que, de forma inusitada, ele 

explore toda a polpa do pêssego com seu órgão sexual até que deposita ali dentro o ápice de seu 

prazer. 

No livro a cena se mostra muito intensa, descritiva e poética, entretanto, na adaptação o 

diretor cogitou, conforme entrevista cedida ao canal Cc10, através da plataforma YouTube2, não 

incluir essa cena no filme, pois nas telas do cinema este ato poderia parecer superficial demais e 

até fazer com que o filme fosse motivo de zombaria. No entanto, acabou mudando de ideia e pensou 

em estratégias para que a cena fosse bem representada. 

 

Fotograma 1                                            Fotograma 2                                         Fotograma 3 

 

Tendo isto em mente, para a construção da cena, o diretor utilizou a técnica close-up, na 

qual a câmera foi colocada estrategicamente de modo que captasse a parte superior do corpo do 

personagem, captando com precisão momentos íntimos dele e, no caso da cena do pêssego, fazendo 

o telespectador acreditar que de fato o personagem penetrou a fruta, tudo isso sem precisar mostrá-

lo nu.  

A estratégia cinematográfica usada pelo diretor foi a elipse de conteúdo que, conforme 

definida por Martin (2005), é uma construção visual motivada “por razões de censura social. 

Existem com efeito vários gestos, atitudes, ou acontecimentos penosos ou delicados que o respeito 

pelos bons e pelos tabus sociais não permite mostrar na tela” (MARTIN, 2005, p. 101). É uma 

escolha clara de recriação de uma cena explícita verbalmente para uma um pouco mais implícita 

visualmente, que se percebe no fato de o autor reduzir drasticamente as cenas de teor sexual e, na 

cena do pêssego em especifico, não mostrar a nudez do ator, isso porque o filme foi passado nas 

telas de cinema alcançando um público de faixa etária variada. Quanto ao ato sexual, é um 

acontecimento que ocupa um lugar na maioria dos filmes, e que mais do que qualquer outro, é 

impossível mostrar por maior que seja a audácia de alguns realizadores a esse respeito. 

                                                           
2 Luca Guadagnino fala sobre o filme em entrevista de cedida ao canal Cc10. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg4o_c-1ahA 
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Considerações Finais 

 

Me Chame pelo Seu Nome é uma obra bem-sucedida, tanto sua versão literária quanto 

fílmica, pois nela há uma narrativa sobre uma relação homoafetiva que é mostrada como algo 

natural, sem represálias – embora o jovem Élio esteja em constante conflito com sua sexualidade 

– e de forma sublime, sem estereótipos ou tragédias, na trama dos personagens principais; além 

disso, o livro traz um texto repleto de poesia, figuras de linguagem e inúmeras menções a grandes 

nomes da literatura, das artes plásticas e da música, sendo isso capaz de encantar todos os tipos de 

leitores. 

Na adaptação cinematográfica a produção utilizou diversas técnicas para produzir com 

maestria todos os efeitos do filme, como sentimentos e conflitos dos personagens. O filme deixa a 

desejar apenas com relação à falta de algumas partes da tramas, que não foram colocadas e assim, 

em sua recepção, gerou questionamentos sobre uma possível sequência para o filme, pois no livro, 

depois da despedida de Élio e Oliver, ocorre um salto temporal de mais ou menos dez anos, e eles 

se reencontram após Oliver constituir família. 

No filme, a cena final mostra Élio sentado à chaminé de sua casa, chorando, seguido dos 

dizeres: Me Chame Pelo Seu Nome. A partir daí, aos olhos de quem leu e depois assistiu, resta a 

expectativa de saber se haverá ou não uma segunda parte. Podemos inferir, também, que o diretor 

utilizou a supressão de partes da trama a fim de causar suspense aos telespectadores, bem como 

utilizá-las para enriquecer uma possível continuação. 

Dessa forma, através desse trabalho, buscamos traçar uma comparação entre o livro e o 

filme, analisando o enredo e o perfil dos personagens, bem como um paralelo ao eventos que 

circundaram o lançamento do filme, e também mostrar e exemplificar quais técnicas foram 

utilizadas para transpor os sentimentos do narrador-protagonista do livro para as grandes telas, 

apontando pressupostos teóricos e analisando todos os processos elaborativos por parte dos 

roteiristas e da direção,  a partir do macro para micro, bem como reiterar a importância da mesma 

para todo o público LGBTQ+, à luz da teoria Queer e convívio social. 

 

CALL ME BY YOUR NAME: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE NOVEL AND 

ITS CINEMATOGRAPHIC ADAPTATION 
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ABSTRACT: This work consists of an analytical research, supported by studies of comparative literature 

and adaptation, of the elements contained in the work Me Chame Pelo Seu Nome, by Egyptian writer André 

Aciman (2007), and in his film adaptation directed by Luca Guadagdino (2017), winner of an Oscar in the 

category of Best Adapted Screenplay. As an objective, it aims to analyze how the directors of the adaptation 

managed to bring to the cinema screen the feelings of the narrator and protagonist of the novel, noting also 

that the work is loaded with references to characters from the literary world and Greek culture, as can be 

seen in the descriptions and deification of one of the characters in the plot. The research is based on the 

concepts of adaptation (HUTCHEON, 2006; STAM, 2006), besides other theoretical supports about cinema 

and literature. The results of this research bring discussions and analysis about the process of adaptation of 

this narrative in different artistic forms, showing how these differences are reflected in the perception of 

readers/viewers, considering that the cinematographic version of the work maintains, in its own way, aspects 

that only the experience with the novel would provide.  

 

KEYWORDS: Adaptation. Comparative literature. Homoafetive novel. 
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UM OLHAR DISCURSIVO EM TEXTOS IMAGÉTICOS: ALGUMAS 

POSSILIBIDADES 
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RESUMO: O presente trabalho foi apresentado como avaliação parcial da disciplina Fundamentos em 

Texto, Discurso e Ensino, do Programa de Pós-graduação em Letras: Ensino de Língua e Literatura, da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT). A proposta era realização de uma análise discursiva de dois 

textos imagéticos aqui apresentados: cartum e tirinha, sob a ótica da Análise do Discurso (AD) de matriz 

francesa, embasada em Michel Pêcheux. Para tanto utilizamos como referencial teórico Orlandi (1999), que 

representa os estudos pecheutianos no Brasil, Costa (2009) e INDURSKY, (2017). Observamos os efeitos 

de sentidos provocados pela linguagem verbal e não verbal nestes dois objetos simbólicos. A partir disso, 

focamos como se dá, em cada uma dessas materialidades, o processo construção de sentidos. Esta análise 

mostrou algumas possibilidades interpretativas para a construção dos sentidos. No entanto, é importante 
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salientar que no processo interpretativo a formação discursiva e ideológica na qual o sujeito está filiado é 

fator determinante para a constituição dos sentidos e que estes não são fechados. Portanto, o que nós aqui 

apresentamos são algumas possibilidades de construção de sentidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso. Texto imagético. Linguagem verbal. Linguagem 

não-verbal. 

 

 
Introdução 

 

Faremos, neste trabalho, a análise discursiva de dois textos imagéticos aqui apresentados: 

cartum e tirinha. Sob a ótica da Análise do Discurso (AD) de matriz francesa, embasada em Michel 

Pêcheux. Observaremos os efeitos de sentidos provocados pela linguagem verbal e não verbal. A 

partir disso, focaremos como se dá, em cada uma dessas materialidades, o processo de construção 

de sentidos.  

A linguagem na perspectiva da AD não tem a função de transmitir informações, para ela, a 

linguagem é a mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social (ORLANDI, 2005). 

Diferente do que ainda hoje encontramos nas aulas de língua portuguesa. Assim, não se preocupa 

com o que o texto ou o autor quis dizer, mas sim como o “texto significa”, ou seja, que sentidos 

estão sendo construídos. 

Para tanto consideremos o conceito de texto “como um espaço discursivo, não fechado em 

si mesmo, pois ele estabelece relações não só com o contexto, mas também com outros textos e 

com outros discursos” (INDURSKY, 2017, p. 77). Dessa forma, o texto se relaciona com as 

condições de produção que incluem o contexto sócio histórico e ideológico.  

Para Pêcheux a linguagem não é transparente, pelo contrário ela é opaca, heterogênea e 

transparente. E os sentidos não são imanentes, eles são construídos de acordo com as posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo sócio histórico no qual as palavras, expressões e 

proposições são produzidas.   

Orlandi (2005) salienta que ao construir a textualidade, é mobilizado o saber discursivo, 

que parte de um já-dito, atravessado por outros discursos que se cruzam. Assim, algumas vozes são 

silenciadas outras se destacam. Nesse movimento, esses interdiscursos vão causar o efeito de 

homogeneidade no texto.  
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Então, como se dá a construção de sentidos? O processo de significação de um texto deriva 

de um discurso que o sustenta. Na perspectiva da AD, o texto é único e concreto, se materializa 

através da linguagem/língua e seu sentido é construído em relação com o outro e as condições de 

produção. Os sentidos são múltiplos sendo que 

 
A polissemia é justamente a simultaneidade de movimentos distintos de sentido 

no mesmo objeto simbólico. (...) Todo dizer é ideologicamente marcado. É na 

língua que a ideologia se materializa. Nas palavras dos sujeitos. Como dissemos, 

o discurso é o lugar do trabalho da língua e da ideologia”. (p.34) 

Considera-se, portanto, o sujeito autor e o sujeito leitor como alguém inserido em uma 

formação discursiva (FD) que é atravessado pelo inconsciente e interpelado pela ideologia. E essas 

relações vão ser determinantes para a construção dos efeitos de sentidos do texto. De acordo com 

Souza (2015), na linguagem não verbal existe um lugar, que ela chama de policromia, que permite 

“ao interpretar a imagem projetar outras imagens, cuja materialidade não é da ordem da 

visibilidade, mas da ordem do simbólico e do ideológico.” (SOUZA, 2015, p. 72). Assim sendo, 

buscaremos exercitar alguns gestos de interpretação, instituídos pelas formações imaginárias e 

pelos deslizamentos de sentidos nas materialidades apresentadas.   

 

A Construção dos Sentidos 

A imagem se constitui em texto, o discurso. Ao se interpretar a imagem pelo olhar, 

apreendemos sua materialidade significante sob vários contextos. Agora, vejamos a análise das 

duas materialidades linguísticas apresentadas: o cartum e a tirinha. Trata-se de dois textos que 

circulam no campo jornalístico. 

 
Texto 1 – Cartum.  Fonte: https://cartunistabenett.wordpress.com/author/albertobenett/ 

 

https://cartunistabenett.wordpress.com/author/albertobenett/
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Texto 2 - Tirinha Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/salmonelas/vem-ai-o-novo-benett/attachment/23/ 

O texto 1 é identificado como cartum. Esse tipo de texto imagético, algumas vezes traz a 

combinação das linguagens verbal e não verbal, mas pode apresentar apenas com a linguagem não-

verbal como no texto em questão.   

De acordo com Costa (2009), o cartum “aborda o comportamento humano em diversas 

situações, porém, sem que estas estejam fixadas no tempo, o que torna o cartum atemporal e 

universal, ou seja, esse tipo de texto não faz referência a uma personalidade específica”.  O texto 

pode mostrar um viés humorístico que se caracteriza como uma espécie de crítica ao 

comportamento humano. Geralmente, explora temas que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou 

lugar. 

No primeiro texto, constituído apenas por imagens o resultado da interpretação se constitui 

em outras imagens, que podem ser produzidas pelo interlocutor a partir da incompletude imanente 

a linguagem não-verbal. Segundo Orlandi (2005, p.33) “a incompletude é a condição da linguagem: 

nem os sujeitos nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados”. A 

incompletude se sustenta por meio do não-dito, ou seja, do que não está posto, mas que significa. 

Desse modo, acontece a ruptura, a movência de sentidos, posto que este pode sempre ser outro.  

No texto1, temos ao fundo a imagens de muitos prédios, que dão ideia de uma grande 

metrópole. Há também uma estrada, onde se encontra um jovem parado observando uma placa com 

um coração vermelho cortado. Note-se que o coração se destaca do restante da paisagem que possui 

tons de cinza, é, pois, o único elemento colorido da imagem. O jovem tem a opção de seguir em 

frente no caminho onde está ou virar à direita em direção à grande cidade. Ler a imagem é diferente 

de ler as palavras, a imagem significa entender a imagem é entender os discursos veiculados por 

meio dela. Jogando com a dispersão, a partir da materialidade simbólica em questão, apontamos 

algumas possíveis relações de sentidos que podem ser estabelecidas:  

a) O cenário cinza da “selva de pedras” remete a uma vida de correria, numa rotina 

estressante em que se gasta muitas horas no deslocamento casa/trabalho, casa/escola. O 

https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/salmonelas/vem-ai-o-novo-benett/attachment/23/
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tom de cinza, aliás, tem um efeito metafórico de ausência de sentimento. Nesse lugar, 

não há espaço para solidariedade, ninguém se preocupa com ninguém, perde-se a 

humanidade. Daí a figura da placa como uma proibição ao amor. 

b) Um jovem como tantos outros, sai do interior em busca de trabalho na cidade grande, 

mas não foi possível levar consigo sua família. Permanecer na cidade grande significa 

ficar longe da família (representada pelo coração partido). Mas é por ela que ele está 

ali, buscando trabalhar para mandar dinheiro para os pais que ficaram no sertão. 

c) O jovem se depara com a proibição de entrada para pessoas que se encontram com o 

coração partido. Visto que na metrópole é grande a oportunidade de diversão e de 

encontrar um novo amor. Por isso é necessário à entrada de pessoas com coração aberto 

para viver novas emoções, aventuras e por que não um novo amor.  

d) Temos um jovem que passou no vestibular numa grande e conceituada faculdade de 

uma grande cidade, mas que ainda está na dúvida se desiste ou não. Porque não tem 

certeza se é aquilo mesmo que ele quer. É muito jovem, está com medo de morar 

sozinho, numa cidade tão grande, sem o amor e o cuidado da família. Medo de não se 

identificar com o curso que escolheu. 

e) A frente das opções: seguir em frente ou entrar na cidade. Ele vê à sua direita a cidade 

que deixou seu coração aos pedaços, pois foi lá que ele perdeu seus pais vítimas da 

violência urbana. Ele nunca mais tinha voltado lá desde a perda dos pais. Por isso, estar 

ali significava reviver todo aquele sofrimento. 

 

Os deslizamentos de sentidos conforme Orlandi (2001) são próprios da ordem do simbólico, 

é o lugar da interpretação, da ideologia, da historicidade. O cartum provocará no sujeito leitor o 

jogo discursivo instalado mediante as diferentes FD e cada um. O sentido não é único e nem se 

prende ao que está dito, nesse caso o sentido vai além do que está mostrado na imagem. Pode 

despertar no sujeito leitor memórias que estavam no inconsciente como lembranças de traumas, 

insegurança ou frustrações. 

 Em seguida temos o texto 2, do gênero tirinha que é constituído por uma sequência curta 

de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, em tons humorísticos. Dessa 

forma, pode ser instrumento de crítica social, ou ao contrário, contribuir para perpetuar 
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preconceitos, crenças e valores. É um gênero bastante presente em revistas e jornais, impressos ou 

digitais.  

 O texto combina o uso da linguagem verbal e não-verbal. Na perspectiva da AD, a 

linguagem verbal promove um apagamento da não-verbal, visto que será o verbal quem conduzirá 

a leitura, sendo assim o não-verbal é renegado a um segundo plano.  Gera-se assim um efeito de 

transparência da linguagem, no qual o sentido literal se impõe. Como se a imagem fosse um mero 

complemento do verbal. Considerando que a Análise do Discurso se interessa pelo “como” se diz 

e não pelo “o quê” se diz. Buscamos os efeitos de sentido que os discursos podem provocar, no 

caso em questão, no campo do humor. Partimos, então, para a nossa análise. 

 Na sequência de quatro quadrinhos, apresentada um rapaz que conversa com alguém, que 

lhe dá conselhos, porém não é possível identificar de quem se trata, pois não está representado nas 

imagens. Ele se encontra aparentemente num lugar alto, como um morro. Temos o uso das 

linguagens verbal e não verbal que se complementam e contribuem para estabelecer a relação de 

sentido do texto. 

O discurso, dependendo dos diferentes posicionamentos ideológicos, pode produzir 

diferentes efeitos de sentido. No texto 2, alguém que é cristão pode interpretar da seguinte maneira: 

o jovem está conversando com Deus que aconselha: “Seja você mesmo!” O segundo quadrinho 

expressaria um pedido ao ser supremo, que lhe é negado na sequência e no quarto quadrinho a 

expressão de decepção do jovem. 

Por meio do discurso do humor, o enunciador retrata uma “verdade” socialmente construída 

muito em voga nos dias atuais, o viver de aparência. Em que o TER vale mais que o SER. Muito 

veiculado nas redes sociais, onde feliz é quem tem mais likes nas suas publicações. No texto 

aparecem os nomes de personalidades ricas e famosas: Johnny Deep, Bill Gates e Woody Allen 

através da expressão do desejo do jovem de ser como eles. 

Atualmente o número de pessoas depressivas tem crescido cada vez mais. O texto em 

questão teria disso utilizado como uma estratégia para sensibilizar para uma temática tão difícil. 

Quanto ao interlocutor pode ser que ele esteja conversando com o pai ou a mãe, talvez avô 

(ó), ou talvez seja uma conversa com sua própria consciência. 

Outra possibilidade é a vontade do jovem de ser artista ou ser um empreendedor de sucesso. 

Está frustrado por não alcançar êxito em sua vida profissional. Cansado de ser um pobre 

assalariado, cujo dinheiro mal cobre as despesas do mês. Talvez exercendo um trabalho que para 
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ele é pior do que das outras pessoas. Por isso a razão de dizer “Droga, pra mim sempre sobra o 

pior”.  

Vê-se nesse caso a ideologia da meritocracia que vem sendo veiculada com frequência, 

fazendo com que as pessoas assimilem que se não atingiu os objetivos foi por que não se esforçou 

o suficiente, como se as oportunidades fossem iguais para todos.  

Assim, muitas “verdades” são reveladas e inúmeros efeitos de sentidos são possibilitados, 

tendo em vista as condições de produção e circulação de cada discurso.  

Ao articular os dois textos em busca de algo que os relacione, podemos mencionar o 

capitalismo é o que os conecta. Representado pela metrópole apresentada no cartum e as 

personalidades mencionadas na tirinha.  

Além disso, o colonialismo, pois todas as personalidades mencionadas no texto 1 são 

americanas. Por que o jovem não quis ser um famoso ou milionário brasileiro? No cartum, uma 

vez colonizado o jovem tem o desejo de viver como o colonizador. O seu local de origem não tem 

o mesmo valor, mesmo que ele tenha que viver lá de coração partido, distante dos que ele ama.  

Como realizar esse trabalho feito aqui na sala de aula no ensino básico?  

As novas diretrizes do ensino propostas pela Base Curricular Comum (BNCC), referência 

nacional comum e obrigatória para a elaboração dos seus currículos e propostas pedagógicas que 

regem a educação em cada estado da federação estão em consonância com os estudos do discurso.  

No fascículo direcionado ao Ensino Médio que trata das competências e habilidades 

específicas da Linguagem e suas Tecnologias para este segmento traz que os jovens precisam: 

 

Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas, 

corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de 

discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para 

ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de 

explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Essa 

competência específica indica que, durante o Ensino Médio, os jovens devem 

desenvolver uma compreensão e análise mais aprofundadas e sistemáticas do 

funcionamento das diferentes linguagens. Além disso, prevê que os estudantes 

possam explorar e perceber os modos como as diversas linguagens se combinam 

de maneira híbrida em textos complexos e multissemióticos, para ampliar suas 

possibilidades de aprender, de atuar socialmente e de explicar e interpretar 

criticamente os atos de linguagem. (p. 59) 

 

 HABILIDADES (EM13LGG101) Compreender e analisar processos de 

produção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas 
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fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. (EM13LGG102) 

Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias 

presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar 

suas as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade. 

(EM13LGG103) Analisar, de maneira cada vez mais aprofundada, o 

funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos 

em textos de diversas semioses. (p. 59) 

 
 

 A atividade realizada aqui pode ser implementada para os alunos do ensino básico. Mas 

isso requer uma mudança na prática pedagógica docente. A começar pela revisão do conceito de 

língua, visto que a AD trabalha com um com um conceito de língua que não é só comunicação, 

informação, mas é o discurso na relação com as formações imaginárias. Para Pêcheux, a língua não 

é transparente, está relacionada com do sujeito, é trabalho simbólico. É por meio da língua que o 

discurso se materializa. 

 Nessa perspectiva, o professor poderá trabalhar estratégias de interpretação, inserindo as 

noções de discurso propostas pela AD, adequadas, é claro, ao nível dos estudantes. Visando 

desenvolver habilidades e competências propostas na BNCC. A noção de pode haver várias 

interpretações e não somente àquela orientada pelo livro, ou pela perspectiva do que o “autor quis 

dizer” exigirá que o professor faça a mediação para que o aluno entenda que não se trata um “vale 

tudo”, mas de pautar a interpretação na língua, da materialidade em questão. 

 Para Orlandi (2012, p. 114) a leitura é produzida em um contexto sócio-histórico que deve 

ser considerado. Em termos de significação há dois fatores que determinam a previsibilidade: “1. 

Os sentidos se sedimentam de acordo com as condições em que são produzidos; e 1. Dada a relação 

entre os textos, o conjunto dessas relações indica como o texto deve ser lido.” Além disso, existe a 

legitimação por meio das instituições (igreja, justiça etc.) e das diferentes áreas de conhecimento. 

Soma-se a tudo isso, o fato de que todo leitor tem sua história de leituras que podem alargar ou 

restringir a compreensão do que é lido. 

 A contribuição do professor, portanto, é 

 

Modificar as condições de produção de leituras do aluno, dando oportunidade a 

que ele construa sua história de leituras e estabelecendo, quando necessário, as 

relações intertextuais, regatando a história dos sentidos do texto, sem obstruir o 

curso da história (futura) desses sentidos. (ORLANDI, 2012, p. 117) 
 

 Dessa forma, o professor deve desafiar o aluno a novas compreensões sem, no entanto, 

deixar de oportunizar condições para que esse desafio seja cumprido.  
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 Vale a pena ressaltar que a AD não é um método de interpretação. O que ela faz é explicitar 

os processos de significação configurados no texto e como estão funcionando os mecanismos de 

produção de sentidos.  

 Por fim, os sentidos realizam-se num contexto, mas não são engessados. Não há 

compreensão sem historicidade, pois a textualidade é histórica. Para Pêcheux, a linguagem não é 

um mero ato de transmitir informações, e sim a produção de efeitos de sentido entre interlocutores. 

 Esta análise mostrou algumas possibilidades interpretativas para a construção dos sentidos. 

Ratificamos que a formação discursiva e ideológica na qual o sujeito está filiado é fator 

determinante para a constituição dos sentidos. A interpretação é fruto de um gesto de leitura, cujas 

possibilidades são inúmeras. 

 

A DISCURSIVE LOOK AT IMAGECTICAL TEXTS: SOME POSSIBILITIES 

 

ABSTRACT: The present work was presented as a partial evaluation of the subject: Fundamentos em 

Texto, Discurso e Ensino, of the Postgraduate Program in Literature: Teaching of Language and Literature, 

Federal University of Tocantins (UFT). The proposal was to carry out a discursive analysis of two imagery 

texts presented here: cartoons and comics, from the perspective of the French Discourse Analysis (AD), 

based on Michel Pêcheux. For that, we use Orlandi's (1999) theoretical reference, which represents the 

pecheutian studies in Brazil, Costa (2009) and INDURSKY, (2017). We observe the effects of senses 

provoked by verbal and non-verbal language in these two symbolic objects. From this, we focus on how the 

process of meaning construction takes place in each of these materialities. This analysis showed some 

interpretative possibilities for the construction of the senses. However, it is important to emphasize that in 

the interpretative process the discursive and ideological formation in which the subject is affiliated is a 

determining factor for the constitution of the senses and that these are not closed. Therefore, what we present 

here are some possibilities of sense construction. 
 

KEYWORDS: Discourse Analysis. Image text. Verbal language. Non-verbal language. 
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A MEMÓRIA E A METALINGUAGEM NA CRÔNICA COISAS ANTIGAS, DE RUBEM 

BRAGA: UMA PERSPECTIVA LITERÁRIA 

 
Odilene Silva do Nascimento Almeida/UEMA 

 
RESUMO: O presente artigo apresenta como objetivo primordial a evidenciação do caráter metalinguístico 

e da memória na crônica Coisas Antigas, de Rubem Braga, a partir das concepções sobre esse gênero nos 

estudos literários. Nesse viés, foram realizadas pesquisas de cunho bibliográfico, a fim de compreender 

como os aspectos memorialísticos são desencadeados na trama, haja vista sua forte relação com os 

elementos representativos do campo da metalinguagem, sendo esta, uma característica bastante comum da 

escrita nas obras de Rubem Braga, e que se mostra de maneira profunda na crônica em foco. Com isso, os 

aspectos cotidianos condensam uma temática complexa, na qual o elemento gerador do enredo acaba 

trazendo uma reflexão sobre o teor memorialístico e o papel da linguagem de maneira bastante singular e 

dinâmica.  

 

Palavras-chave: Memória. Metalinguagem. Crônica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura apresenta uma gama de possibilidades de estudos voltados para uma 

linguagem mais acessível e próxima de ações corriqueiras e reflexivas do cotidiano. Nesse sentido, 

ao entrarmos em contato com exemplos de textos literários que incluem-se nessa perspectiva, temos 

o gênero crônica, sendo considerado um limiar entre o texto de cunho jornalístico, e ao mesmo 

tempo ganhando status de literatura. Uma de suas características básicas diz respeito ao modo de 

dialogar com o leitor, numa alternativa que deriva da nascente enquanto meio de comunicação 

pertencente ao contexto de sua criação, meados do século XIX (ANTONIO, 2013).  

Partindo desse princípio, a crônica pode ser entendida como uma espécie de elemento 

contemplativo de uma linguagem marcada pelos tons abstratos das situações mais comuns do dia 

a dia. Nesse viés, esta evidencia as questões denotativas das distintas realidades, delimitando a 

busca por reflexões sobre determinados assuntos cotidianos, mas que ao mesmo tempo, mergulha 

em aspectos íntimos do ser.  

Ao adentrarmos na discussão a respeito desse gênero, encontramos como norte para esse 

intento, a análise do texto Coisas Antigas, de Rubem Braga, no que se refere aos aspectos 

elucidativos da construção da memória, bem como da metalinguagem como marca preponderante 

nesse jogo literário que a leitura deste nos permite.  

https://doi.org/10.20396/rua.v7i1.8640721
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A escolha da crônica em foco deu-se pela possibilidade de discutir temáticas aludidas em 

situações atreladas aos fatos cotidianos da vida em sociedade, numa conjuntura marcada pela 

linguagem simples e ao mesmo tempo, complexa da palavra, enquanto desencadeadora da 

metalinguagem. Desse modo, o enredo que o texto apresenta depreende-se pela volta ao passado, 

em um contexto que delimita uma espécie de viagem a tempos de outrora da vida do narrador-

personagem, dada pelo contato com o objeto guarda-chuva, tornando-se um símbolo da 

rememoração.  

Nesse viés, temos como objetivo primordial do presente estudo, evidenciar o caráter 

metalinguístico e a memória na crônica Coisas Antigas, de Rubem Braga, a partir das concepções 

sobre esse gênero nos estudos literários. Como objetivos específicos, temos: identificar as 

características do gênero crônica em Coisas Antigas, de Rubem Braga; compreender os aspectos 

da linguagem metalinguística presente na crônica Coisas Antigas; e, conhecer os elementos 

constitutivos da memória na crônica Coisas Antigas.  

No que tange aos componentes metodológicos da pesquisa, esta caracteriza-se numa 

perspectiva de levantamento bibliográfico, qualitativa, básica e explicativa, em razão de fatores 

que contribuem para o entendimento de situações e fenômenos decorrentes dos aspectos atrelados 

à memória e ao universo significativo das palavras, o que constitui a metalinguagem do texto 

literário destacado. O referencial teórico foi constituído pelas pesquisas de estudiosos que tratam 

da temática em foco, tais como: Candido (1992), Moura (2008), Teixeira (2008), Nagamini (2010), 

Santos (2016), dentre outros.  

A relevância do presente estudo encontra-se norteada pela discussão de abordagens 

contemplativas da obra de um autor consagrado nacionalmente, Rubem Braga, tendo em vista sua 

forte influência no meio literário. A crônica Coisas Antigas, acaba constituindo um rol de textos 

consultados frequentemente para estudo e análise, em face de seus elementos metalinguísticos e 

memorialísticos. Assim, o artigo servirá de fonte de pesquisa para futuros trabalhos a serem 

desenvolvidos em consonância a essa temática.  

A partir disso, podemos depreender que Braga compõe uma tessitura que nos remonta ao 

passado do narrador-personagem, numa espécie de breve fuga a momentos de outrora em sua vida, 

do mesmo modo que contemplativos do desenvolvimento dos objetos e funções deste na sociedade 

ao longo do tempo.  
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Com isso, a memória é recuperada por meio de uma busca pela infância, ou por momentos 

que marcaram o passado, constituindo-se, às vezes, num recurso quase autobiográfico das obras de 

Braga, e em Coisas Antigas, essa realidade se repete de maneira profunda. Baseado nisso, a crônica 

estabelece uma ponte entre a escrita singular do autor com a subjetividade, em virtude da 

observação dos aspectos externos que nos cercam e pelo desenvolvimento e, em alguns casos, 

desaparecimento destes (MARTINS, 2014).  

A metalinguagem figura como elemento preponderante nessa íntima relação com o 

externo, com a realidade que circunda a história do narrador-personagem, coexistindo com 

situações corroborativas de vivências que o leitor também pode ter tido contato, ou seja, a 

experiência particular pode entrelaçar-se com a plural. A singularidade da escrita e o trabalho com 

a linguagem parece estabelecer uma relação fluída entre o leitor e o cronista. O processo de criação 

literária, nesse ínterim, absorve a óptica da potencial simbólico que as palavras carregam e, 

sobretudo, a carga semântica impostas a elas (NAGAMINI, 2010).  

Em detrimento dessa relação, a crônica Coisas Antigas, nos permite refletir sobre os 

caminhos construídos em torno do caráter memorialístico, numa conjuntura em que a 

metalinguagem também surge como elo fundamental, uma espécie de alicerce para a discussão 

sobre a temática em torno dos momentos retomados, através do simples contato com objetos 

caracterizados de um passado ainda tão presente no contexto da crônica em destaque.  

 

UMA ABORDAGEM SOBRE O GÊNERO CRÔNICA  

 

Etimologicamente a palavra crônica deriva do latim Chronica, apresentando uma relação 

profunda com situações e/ou acontecimentos do dia a dia das pessoas, sendo assim delimitada 

dentro de um espaço de tempo específico. Com base nisso, têm-se que esse gênero é composto por 

um número limitado de personagens, caracterizando-se num enredo curto e ao mesmo tempo 

crítico, literário e social, delineado por um caráter, muitas vezes, irônico (SANTOS, 2016). 

Ao tratarmos de suas características básicas, a crônica trata de um registro histórico, bem 

como de uma espécie de relato circunstancial, tendo em vista os fatos ligados ao cotidiano, a sua 

forma de organização linear e temporal. Nesse sentido, esta encontra-se relacionada com o 

momento presente, ao mesmo tempo em que faz um resgate do passado através da rememoração. 

Suas temáticas são pertinentes ao contexto da transitoriedade, haja vista sua vinculação com o 

gênero jornalístico, uma fusão engrenada pelo viés literário (NAGAMINI, 2010).  



227 

 

O gênero crônica ultrapassa os limites entre o real e o imaginário, através de um leitura 

breve e sucinta, que desperta as mais diversas impressões, norteadas pela tênue relação entre o 

literário e o jornalístico.  Configura-se como marca do Modernismo, bem como pela sua publicação 

em folhetins diários contendo assuntos pertinentes ao período da burguesia. Vários autores 

consagraram-se com uma produção vasta no universo da crônica, a saber Carlos Drummond de 

Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, Luís Fernando Veríssimo, dentre outros (TEIXEIRA, 

2008). 

Com o passar do tempo seu sentido original foi modificado aos poucos, evoluindo de 

maneira a aprofundar temáticas pertinentes aos contextos sociais, uma verdadeira reflexão e crítica 

aos costumes e regras impostos. Nesse intento, podemos ressaltar que o gênero crônica assemelha-

se ao conto por sua estrutura curta e número reduzido de personagens, porém aquele possui um 

teor mais jornalístico e informático, não deixando de lado o cunho literário, ou seja, é uma mistura 

de aspectos intrínsecos num mesmo espaço de produção.  

 
Enquanto o contista mergulha de ponta – cabeça na construção do personagem, 

do tempo, do espaço e da atmosfera que darão força ao fato “exemplar”, o cronista 

age de maneira mais solta, dando a impressão de que pretende apenas ficar na 

superfície de seus próprios comentários, sem ter sequer a preocupação de colocar-

se na pele de um narrador, que é, principalmente, personagem ficcional, como 

acontece nos contos, novelas e romances (SÁ, 1987, p. 9 apud SANTOS, 2016, p. 

45).  

 

Em face disso, a crônica configura-se pelo seu caráter mais próximo a realidade, aos fatos 

que cerceiam o campo das ações cotidianas. Sua linguagem é norteada por brechas dialogáveis com 

o leitor, com perspectivas que se entrelaçam aos moldes das sociedades, tendo em vista sua grande 

relevância para a abordagem de assuntos e temáticas que estão sempre em conflitos ou delimitadas 

pela necessidade de reflexão.  

Diante dessa perspectiva, a crônica pode ser entendida como um gênero misto, que prima 

pela busca do diferente, do original, das situações mais simples e irrisórias da vida em sociedade. 

Trata-se da descrição de fatos que compreendem a vida, partindo de um ponto de vista da 

caracterização das ações e comportamentos humanos.  

 

APRESENTAÇÃO DA CRÔNICA COISAS ANTIGAS, DE RUBEM BRAGA  

 

A crônica intitulada Coisas Antigas, de autoria de Rubem Braga, faz parte do conjunto de 

textos oriundos da obra Ai de ti, Copacabana, do referido autor. O livro foi publicado em 1990, 
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reunindo crônicas escritas desde abril de 1955, cuja seleção e organização foi responsabilidade de 

Braga. Nesse intento, os textos inseridos na obra são caracterizadores de situações simples, 

abordagens cotidianas, tratando em sua maioria de temáticas imbuídas no cerne da infância e do 

passado, ora ficcionais, ora com traços de elementos autobiográficos.  

O título do livro encontra-se relacionado com o contexto histórico que o cerca, tendo em 

vista a realidade vivenciada num momento em que o país começou a passar por intensas 

transformações e mudanças. A partir disso, podemos citar o governo de Juscelino Kubitschek; o 

programa de metas do governo “cinquenta anos em cinco”; a aceleração do êxodo rural; a 

precipitação desordenada do espaço, dentre outras situações que acabam figurando como o centro 

das narrativas de Braga (TEIXEIRA, 2008).  

Desse modo, ao tomarmos a crônica Coisas Antigas como foco de análise, podemos ver 

refletido traços dessa conjuntura que colaborou de maneira direta para o desenrolar do enredo. Isso 

é compreensível pelo teor da temática presente, ou seja, a crônica encontra-se entrelaçada no campo 

da memória, bem como da maneira com a qual alguns objetos simbólicos representam as 

transformações ocorridas na sociedade, o valor afetivo em detrimento do contato com o narrador-

personagem.  

A crônica de Braga narra o desabafo de um senhor ao sair de casa num dia chuvoso e de 

como isso o fez refletir sobre momentos de outrora, notadamente, de como o guarda-chuva havia 

se transformado conforme a passagem do tempo, de sua adaptação à sociedade. O narrador-

personagem expõe a caracterização dos guarda-chuvas que possuiu, de como esse objeto 

acompanhou sua infância, mocidade e, agora, sua velhice (NAGAMINI, 2010).  

A cada comparação ou analogia a outros objetos, a cada exposição da conjuntura em que 

o narrador-personagem se encontra podemos perceber a desconstrução e retomada de realidades 

distintas, sobretudo, a transformação da paisagem urbana, do crescimento das indústrias e de como 

o objeto em destaque (guarda-chuva) se sofisticou.  

Rubem Braga tece uma abordagem de como as mudanças nos acompanham, e, 

principalmente, de como o ser humano as recebe. Ao longo da narrativa, temos apenas a descrição 

dos ambientes através do olhar do narrador, que é o único personagem da crônica. Há a presença 

de outras figuras, tais como o rapaz que entrega o jornal, as pessoas nas ruas, dentre outros que não 

recebem maior atenção no enredo e são citados uma única vez, como elementos de um quebra-

cabeças (ANTONIO, 2013).  
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Podemos perceber que a tônica da crônica encontra-se delimitada pela forma como o 

espaço físico se modifica, e com isso, como os aspectos humanos e sociais se incorporam a novas 

práticas, novos contextos. Tem-se um desprendimento do passado, marcado pela ascensão de 

cunho material, fato este que corrobora com a decadência de antigos valores permeados no campo 

moral e cultural. Nesse sentido, Coisas Antigas não mostra apenas a memória a partir do contato 

com um simples objeto, mas, sobretudo, como a sociedade se desenvolveu, e como suas 

preocupações também mudaram, tornando algumas realidades quase obsoletas.  

Coisas Antigas pode ser entendido, assim, como um documento de valor histórico, pois 

contempla traços de uma sociedade que acompanhou diversas transformações e que se adaptou aos 

mais variados contextos, em razão da mudança de comportamentos, dos registros de uma época, 

da memória quase fotográfica de um país que vivenciou as mais profundas inquietações. O passado 

funde-se a transitividade das coisas, através da descrição de espaços e objetos que intercruzam 

contexto histórico com realidade de outrora (MARTINS, 2014).  

A partir disso, Rubem Braga consegue transpor alguns limites dentro do gênero crônica, 

modificando a cena por meio do retrato do cotidiano, imbuído numa perspectiva mais que histórica 

e jornalística, e sim literária. O fato de retomar ao passado, acaba possibilitando o entendimento de 

como o grau de importância das coisas conseguem apresentar caráter maior ou menor dentro de 

cada realidade. O guarda-chuva era o reflexo das modificações sofridas na realidade, em razão de 

sua função, ao mesmo tempo em que colocava em confronto as lembranças de vida do narrador-

personagem, de suas prioridades de vida (MARTINS, 2014).  

 

A MEMÓRIA E SEU REFLEXO NO CONTEXTO DA CRÔNICA EM FOCO 

 

A crônica Coisas Antigas retoma fatos históricos da vida do narrador - personagem, na 

medida em que utiliza a simbologia da palavra “guarda – chuva” como resgate de uma infância 

passada, no qual este nutre sentimentos de nostalgia em face de situações vividas outrora, quando 

a vida estava inserida num contexto distinto e seu pensamento divergia da situação atual em que se 

encontra. 

Nesse sentido, é possível identificar uma íntima relação entre presente e passado, 

demonstrado pelo resgate de cenas cotidianas e pela memória. Assim, Rubem Braga desafia o 

tempo através da construção de imagens na mente do leitor, retratando o dia a dia por meio do olhar 

poético, da memória individual, delineando a realidade em fantasia – criação (ANTONIO, 2013).  
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Temos as lembranças recontadas, em face das experiências desencadeadas no passado, 

através de uma viagem no tempo, despertando sentimentos e sensações que entrelaçam a realidade 

presente. Essa característica pode ser compreendida em toda a conjuntura da obra, e não apenas 

num dado momento (OLIVEIRA, 2015).  

O sentido da memória na crônica Coisas Antigas vincula-se ao tema do “guarda – chuva”, 

haja vista o jogo de impressões criado para exaltar a forma e função deste no decorrer do enredo 

da narrativa. O objeto, assim, remonta à construção de sentido às lembranças do narrador.  Nesse 

viés, a partir da análise do próprio título é possível identificar que o vocábulo “coisas” atribui-se a 

um caráter universal do assunto a ser tratado, enquanto que “antigas” assume o papel de registrar 

as lembranças do passado (NAGAMINI, 2010). 

Essa relação é percebida quando o narrador-personagem estabelece uma espécie de 

reflexão íntima, a respeito de sua condição humana, bem como da significação que o guarda-chuva 

assume nesse ínterim. Nesse viés, essa relação é evidenciada na passagem “Não sou mais gente 

nova; um guarda-chuva me convém para resguardar a cabeça encanecida [...], dê uma cadência 

mais sossegada aos meus pensamentos, e uma velha doçura familiar aos meus sonhos de senhor 

só” (BRAGA, 2010, p. 32).  

Em face dessas impressões norteadas pelo objeto “guarda – chuva” temos um aspecto, 

sobretudo, memorialístico quando fala da dicotomia entre natureza e funcionalidade na mente do 

narrador, uma vez que este costumava ver o objeto em enterros e funerais, ou seja, nesse ponto a 

lembrança já passa a incomodá-lo profundamente.  

 
Já na minha infância era um objeto de ares antiquados, que parecia vindo de 

épocas remotas, e uma de suas características era ser muito usado em enterros. Por 

outro lado, esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu 

feitio grave, o costume leviano de se perder, de sumir, de mudar de dono. Ele na 

verdade só é fiel a seus amigos cem por cento, que com ele saem todo dia, faça 

chuva ou sol, apesar dos motejos alheios; a estes, respeita. O freguês vulgar e 

ocasional, este o irrita, e ele se aproveita da primeira distração para sumir 

(BRAGA, 2010, p. 32).  
 

Essa inquietação sentida pelo narrador-personagem encontra-se no cerne da lembrança, 

enquanto caráter individual. Assim, a representação do guarda-chuva ultrapassava os limites da sua 

funcionalidade na sociedade como um todo, para ele recebia um tratamento diferenciado, em razão 

de sua certa aversão. Isso pode ser notado em: “[...] pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus 
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a contemplá-lo. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho, e 

eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse carinho” (BRAGA, 2010, p 32).  

Baseado nisso, podemos retomar a uma das características do gênero crônica, tendo em 

vista a reflexão amparada em situações corriqueiras, mas que permeiam na tentativa de transformar, 

de despertar para o mundo, para elementos que passam despercebidos no cotidiano, e que ganham 

uma amplitude considerável no contexto literário.  

 
A crônica é então uma divagação desinteressada que se transforma em pequeno 

ensaio no qual a síntese se sobrepõe ao desdobramento das sugestões ou ideias 

pessoais e íntimas de que está formada a sua substância e transforma o ensaio em 

crônica com certo fim previsto. A crônica é também uma espécie de mundo e por 

isso, mundo do próprio narrador e não poderia fugir à comunicação direta: de 

cronista para leitor através de amenidades, lembranças, fantasias. Conforme a 

etimologia da palavra, o gênero define tentativa, experiência sobre vários assuntos 

em tom e familiar (MOURA, 2008, p. 4).  

 

A memória toma uma amplitude que desperta uma tônica condensada pela busca da 

compreensão em relação ao rumo das coisas, de como a vida em sociedade vai se moldando de 

acordo com cada época. As lembranças desencadeadas elucidam uma certa carência, corroborada 

pelo papel que os objetos articulam a construção de espaços, de construção de história e de aspectos 

individuais do ser.  

O elemento gerador (o objeto:  guarda – chuva) é descrito a partir do olhar de outrora, das 

lembranças, das indagações sobre uma vida que partiu para outros rumos, e, sobretudo, pelo temor 

da partida. Ao mesmo tempo, pode ser compreendida como a saudade de uma época em que a 

contemplação das coisas era tida como curiosidade para o narrador, uma vez que esta era vista com 

outros olhos, por outros ângulos (NAGAMINI, 2010).  

O guarda – chuva lembrava, ainda, da figura de seu pai, pois assim como o objeto protege 

do sol e da chuva, a figura paterna configura-se como uma proteção, algo que o narrador-

personagem não mais a tem.   

 
Não sei há quantos anos existe a Casa Loubet. Também não sei se seus guarda-

chuvas são melhores ou piores que os outros; são bons; meu pai os comprava lá, 

sempre que vinha ao Rio, e herdei esse hábito. Há um certo conforto íntimo em 

seguir um hábito paterno; uma certa segurança e uma certa doçura (BRAGA, 

2010, p. 32).  
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Com isso, a observação do objeto proporcionou a ida ao passado, através da relação 

paralela com as reminiscências também do cronista. Vale ressaltar que a forma original do objeto 

foi exaltada, no sentido de refletirmos sobre a essência das coisas, do ser, bem como sobre as 

modificações e transformações que ocorrem na vida e ao nosso redor. 

As memórias contadas por Braga na obra podem ser correspondentes aos contextos de 

vida marcadas por tons autobiográficos, de uma conjuntura em que o gênero crônica transcende 

suas características básicas, oportunizando um viés de contação de histórias, sendo estas 

fundamentais de uma arte em que o cronista consegue transcender o enredo memorialístico 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

A METALINGUAGEM COMO RECURSO ESTILÍSTICO 

 

A linguagem contempla aspectos importantes a serem investigados em todo e qualquer 

texto, seja ele de caráter literário ou não, haja vista que cada público refere-se a um contexto de 

produção distinto, tendo assim, uma forma de manifestação diferenciada, no que tange ao emprego 

dos vocábulos, como de especificidades da própria língua.  

Em face disso, o conceito de metalinguagem encontra-se atrelado a diversas indagações, 

no que tange a sistematização e a falta de uma definição única que agregue todos os seus aspectos 

cruciais. Um fato é que sua complexidade se faz presente em todos os campos, em razão de sua 

dinâmica com os diversos papeis que a palavra pode assumir (FLÔRES, 2011).  

Seus primeiros enfoques caminham ao lado de questões lógicas, propondo uma 

abordagem entre esta e a linguagem natural, a respeito de seus aspectos linguísticos. Baseado nisso, 

as palavras depreendem-se no contexto de uma linguagem pertinente a maioria, de forma mais 

simples, para uma linguagem menos habitual, cerceada por um certo refinamento. Isso implica 

dizer que, quanto partimos para a metalinguagem temos a necessidade de mobilização variante a 

cada contexto enunciativo (FLÔRES, 2011).  

No que se refere a crônica, esta registra o circunstancial, cuja linguagem é resultado da 

soma do estilo literário e do jornalístico. A provocação é o elemento chave desse contexto, é nele 

que se espera uma atitude do leitor, uma reação diante dos fatos colocados à disposição no texto. 

Desse modo, a crônica explora a função poética da linguagem, tendo por base a presença de 

diversos recursos estilísticos, a saber: metáforas, alegorias, antíteses, ironia, dentre outros 

(MOURA, 2008). 
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Nesse jogo de ideias, faz-se pertinente ressaltar a passagem que o narrador-personagem 

tem uma espécie de caminho à reflexão e sobre o pensamento da condição humana, a partir das 

diversas mudanças que já lhe ocorreram.  

 

Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los 

e perdê-los; há anos vivo sem nenhum desses abrigos, e também, como toda gente 

sem chapéu. Tenho apanhado muita chuva, dado muita corrida, me plantado 

debaixo de muita marquise, mas resistido (BRAGA, 2010, p. 32). 

 

A linguagem pode aproximar ou distanciar o leitor, para isso o autor usará de todos os 

artifícios necessários para a construção de seu relato. Nesse viés, no que se refere à crônica, esta 

sempre se mostra solícita ao ato de estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas, 

através da singularidade das palavras, do jogo de ideias e imagens, do exercício da linguagem 

(CANDIDO, 1992). 

A metalinguagem presente na crônica Coisas Antigas trabalha a memória através da 

palavra “guarda – chuva”, é como se o vocábulo não acabasse em si e partisse para um contexto 

além de sua significação original, (objeto utilizado para proteger do sol e da chuva, de formato 

arredondado e com bastão para ser segurado).  

O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos 

piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele 

permaneceu austero, negro, com seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino 

ou pinho vulgar, de algodão ou de seda animal, pobre ou rico, ele se tem mantido 

digno (BRAGA, 2010, p. 32).   

 

Nessa linha de raciocínio, têm-se a explicação da língua pela própria língua, ou seja, o 

vocábulo explica um contexto maior que sua relação significante – significado, ele incorpora 

impressões humanas, de um contexto que traz lembranças, incertezas, medos e tantos outros 

sentimentos.  

O processo de elaboração da crônica aproxima-se do processo de criação literária, 

ou seja, do uso peculiar da palavra, em seu potencial simbólico e polissêmico. 

Destaque-se, a partir dessas observações, que nem toda crônica adquire o status 

de literária, pois depende da maneira como o cronista torna a visão do mundo 

cotidiano em um mundo ficcional; além disso, o sentido atribuído ao tempo e aos 

acontecimentos não é neutro, pois revela uma determinada ideologia na 

construção do discurso (NAGAMINI, 2010, p. 124).  

 

A metalinguagem presente em Coisas Antigas revela uma condição de linguagem, que 

está atrelada ao momento histórico. A palavra “guarda-chuva” remete a uma série de questões 
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sociais, morais e psicológicas, que vão além da simples nomenclatura de um objeto que protege o 

indivíduo.  

A função social que o objeto assumiu, de acordo com a crônica, pode nos ajudar a entender 

como essa relação de temporalidade é refletida nessa retomada ao passado, uma vez que o narrador-

personagem consegue delimitar a passagem do tempo por meio da contemplação das coisas. 

“Entrou calmamente pela era atômica, e olha com ironia a arquitetura e os móveis chamados 

funcionais: ele já era funcional muito antes de se usar esse adjetivo” (BRAGA, 2010, p. 31).  

A crônica utiliza a palavra “guarda – chuva” como um recurso para retomar a memória e 

as situações que marcaram o passado do narrador, na tentativa de demonstrar sentimentos e as 

relações vivenciadas pelo indivíduo diante da incerteza, da mudança, bem como da realidade 

conflitante. A palavra assume um papel primordial nesse contexto, e a metalinguagem se faz 

presente pela significação ampla, pelo jogo polissêmico de sentidos atribuídos ao objeto exaltado 

no texto. 

Conforme (BRAGA, 2010, p. 32): “reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o 

homem já inventou; tem ao mesmo tempo algo de ridículo e algo de fúnebre, essa pequena barraca 

ambulante”. Essa aparente ridicularização denota a inquietude com o objeto guarda-chuva, em 

detrimento do contexto no qual sua simbologia está inserida. Nesse sentido, a linguagem explora 

um sentimento mais profundo e que permite diversas reflexões a partir da palavra, do jogo 

polissêmico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crônica Coisas Antigas nos permite compreender aspectos provenientes de um trabalho 

com a escrita, de maneira reflexiva e dinâmica. O enredo contempla as memórias de um senhor, 

em face do contato com um simples guarda-chuva, porém, as lembranças obtidas dessa relação são 

proporcionadoras de situações em que a crítica aos modelos adotados pela sociedade se delimitam, 

tendo em vista que sua função é diversificada conforme os anseios de cada época. 

Com base no exposto, o presente estudo delineia-se na necessidade pautada em evidenciar 

o caráter metalinguístico e a memória na crônica Coisas Antigas, de Rubem Braga, em razão das 

concepções sobre o gênero em foco no campo dos estudos literários. Assim, a narrativa aludida é 

contemplativa de diversos aspectos que nos permite a discussão acerca dos elementos fomentadores 

da reflexão quanto ao teor memorialístico e o papel central da linguagem.  
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Partindo para a representação do guarda-chuva, esse objeto gerador das memórias permite 

ir além da simples constatação de sua funcionalidade, mas apresenta uma exímia análise de como 

as sociedades se transformam, de como as experiências vivenciadas podem ser guardadas e 

desabrochadas pelo contato com os símbolos de outrora.  

No que se refere a importância do estudo, vale ressaltar a possibilidade de discussão acerca 

de temáticas que estão envoltas pelas próprias características do gênero crônica, pelo 

estabelecimento de ideias particularizadas ao contexto universal, da memória individual e coletiva. 

As descobertas com a pesquisa nos leva a compreensão de pontos cruciais ao entendimento da 

narrativa, uma vez que o narrador-personagem traz à tona peculiaridades típicas do próprio Braga, 

numa espécie de autobiografia velada.  

Ao tomarmos por base a linguagem, podemos compreender que há uma preocupação com 

a metalinguagem, em tentar mostrar a amplitude de um simples termo “guarda-chuva”, sendo este 

analisado em sua profundidade, da polissemia que carrega. Assim, Rubem Braga consegue 

condensar elementos do cotidiano com uma temática complexa, que ultrapassa os limites da 

construção ficcional, de modo que seu valor poético assume maior relevância nessa conjuntura.  

Contudo, o presente artigo científico servirá, assim, de base teórica para futuros trabalhos 

na área que tragam como elemento de abordagem, a memória e a metalinguagem. Os próximos 

estudos poderão apresentar respostas sobre as possíveis lacunas deixadas na produção deste, bem 

como contribuir para o aprimoramento das ideias aqui expostas. Nesse sentido, a crônica em foco 

também poderá ser alisada por outro viés, seja no campo da literatura, como da linguística.  

 
THE MEMORY AND THE METALINGUAGEM IN CHRONICLE ANCIENT THINGS, BY 

RUBEM BRAGA: A LITERARY PERSPECTIVE 

 

 
ABSTRACT: The present article presents as a primary objective the evidence of the metalinguistic character and of 

the memory in the chronic Old Things, of Rubem Braga, from the conceptions about this genre in the literary studies. 

In this bias, bibliographical research was carried out in order to understand how the memorialistic aspects are triggered 

in the plot, due to its strong relation with the representative elements of the field of metalanguage, this being a quite 

common feature of writing in the works of Rubem Braga, and that shows itself in a profound way in the chronicle in 

focus. 

 

Keywords: Memory. Metalinguage. Chronic. 
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OS GÊNEROS TEXTUAIS COMO FACILITADORES NO PROCESSO DE LISTENING, 

SPEAKING, READING E WRITING. 

 
Francisco Yuri Rodrigues de ARAÚJO (UEMA) 

Rosângela Veloso da SILVA (UEMA) 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo desenvolver o listening, speaking, reading e writing, por meio 

dos gêneros textuais em língua inglesa. Foi realizado no Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves, no 

município de Caxias, no estado do Maranhão, com três turmas de alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 

tendo como problema norteador a falta de interesse dos alunos para com o ensino de língua inglesa, sempre 

vista como distante de suas realidades. Pensando nisso, utilizamos os gêneros textuais, dentro de um 

contexto social, buscando textos mais próximos da realidade dos alunos, transformando em ferramentas que 

auxiliam no processo de ensino, além de facilitar a aprendizagem da língua inglesa, deixando o ambiente 

educativo mais interativo e descontraído para os discentes. Desta forma, o uso de textos, em seus diferentes 

gêneros como motivação para a leitura, a escrita, a compreensão e ao diálogo em língua inglesa além de 

fazer com que o aluno desenvolva e amplie seus conhecimentos, também induz o aluno a uma educação 

mais prazerosa. Os resultados obtidos através deste trabalho foram satisfatórios, pois oportunizou a 

discussão de temas considerados tabus como violência, preconceito, paz, guerras, racismo, doenças e sexo. 

Assim, com esse estudo permitiu o contato e uma percepção mais crítica e consciente de outras culturas em 

língua inglesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Língua Inglesa. Gêneros Textuais. 
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Introdução 

 

 Um dos maiores desafios no ensino de Língua Inglesa é despertar nos alunos o interesse 

pelo aprendizado da língua, sempre tida como distante de suas  realidades e muitos a veem como 

desnecessária, pois não à conhecem como ferramenta de ensino interdisciplinar.  

 Neste sentido, os gêneros textuais inseridos nesse contexto são ferramentas que auxiliam o 

professor no processo de ensino da língua inglesa e facilitam o seu trabalho. Produzem materiais e 

sugerem atividades para serem utilizadas em sala de aula, dando mais ênfase na aprendizagem, 

tornando o ambiente mais interativo e descontraído. 

O ato de ler está intrínsicamente relacionado com a escrita, e o leitor é visto como 

decodificador da letra. Bastará, porém, apenas decifrar palavras para acontecer à leitura? E no caso 

da língua inglesa, compreender a tradução das palavras é suficiente para compreender o sentido do 

texto? (MARTINS, 2003).  

A leitura e a produção textual são saberes que se interligam, uma vez que, para se produzir 

um texto, é necessário haver leitura. O professor de língua inglesa deve sempre estimular seus 

alunos para a leitura de textos em inglês, tendo em visa que o ensino excessivo de gramática em 

sala de aula não surte mais o efeito esperado e é nessa situação que se aumenta o grau de 

desinteresse dos alunos para com o ensino de língua inglesa. 

Os textos e seus diferentes gêneros textuais estão inseridos no cotidiano das sociedades, e 

é importante ressaltar que no vocabulário brasileiro, existem diversas palavras que proveem da 

língua inglesa, e que muitas vezes os alunos não sabem os seus significados e muito menos as 

pronúncias corretas.  

Logo, é importante inserir a interdisciplinaridade nos conteúdos ensinados em sala de aula, 

o aluno precisa encontrar uma aplicação dos assuntos gramaticais em seu cotidiano e em outras 

disciplinas, bem como, desenvolver as habilidades básicas com auxílio de materiais pedagógicos.  

 Desta forma, o uso de textos como motivação para a leitura,  a escrita, a compreensão e o 

diálogo em Língua Inglesa, fazem com que o aluno desenvolva e amplie seus conhecimentos e 

aprendizagens, além de incentivar a leitura e indutivamente o processo de produção textual. 

 

Os gêneros textuais e o ensino de língua inglesa 
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 Além de despertar o interesse nos alunos, os gêneros textuais tem a função de desenvolver 

a socialização com o universo, proporcionando a interação e construindo uma relação com o outro, 

e é nessa relação que constituímo-nos socialmente. Através de uma língua estrangeira, passamos a 

conhecer outras realidades, outros significados, que somam com os que até então já sabemos, 

criando-se uma relação empírica e como resultado, tornando-os seres humanos ainda mais críticos 

em relação aos conhecimentos anteriormente adquiridos.  

Para Marcuschi, (2008, p. 150), “cada gênero textual tem um propósito bastante claro que 

o determina e lhe dá uma esfera de circulação”. Os diferentes tipos de gêneros textuais exercem 

uma função específica para com a linguagem e com o leitor, de acordo com o autor, essas diversas 

funções vivem em características das tarefas culturais e sociais, ou seja, a linguagem exerce 

distintas funções em uma mesma sociedade e se faz presente no convívio cotidiano da população, 

e é neste que ela está em constante desenvolvimento. 

Marcuschi (2008, p. 159), diz que: “[...] os gêneros não são entidades formais, mas sim 

entidades comunicativas em que predominam os aspectos relativos a funções, propósitos, ações e 

conteúdos”.  

Visto isso, é correto afirmar que em uma aula de língua inglesa, se o aluno tiver contato 

com diferentes tipos de conhecimentos que englobem os gêneros textuais, ele será capaz de 

compreender o sentido que tem a leitura de um texto, assim como a função do texto na sociedade, 

visando à ideia de que quando escrevemos, fazemos por um propósito maior, com a intenção de 

enviar um discurso para determinado leitor, e tentar persuadi-lo de nossas ideias, ou apenas passar 

determinado tipo de saber.  

Além de ser um objeto metodológico que facilita o ensino, os gêneros textuais em língua 

inglesa abrangem uma temática cultural, muito discutida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), e agora, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

A cultura está envolvida pela linguagem, presente na comunicação oral e escrita dos povos. 

Ensinar uma língua estrangeira não significa basear-se somente em sua estruturação e função, mas 

também na inserção da língua no mundo, no cotidiano dos alunos, nas sociedades cada vez mais 

heterogêneas e com características peculiares, na qual tais características devem ser respeitadas, e 

valorizadas por todos, no que diz respeito o ensino de língua. 

A aprendizagem de língua inglesa deve proporcionar ao aluno a criação de novas formas de 

engajamento político-social e a participação em um universo social cada vez mais plural e 
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globalizado, uma vez que as fronteiras de interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e 

transnacionais estão cotidianamente mais difusas. (BNCC, 2019) 

Ao ter conhecimento da importância de um ensino de língua inglesa com vertentes sociais, 

o ensino de língua inglesa deve possibilitar aos alunos o acesso aos conhecimentos linguísticos 

necessários para esse engajamento e para a participação, que implicam na contribuição do 

agenciamento do pensamento crítico e no exercício de uma cidadania ativa. 

É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de 

educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão 

intrinsecamente ligadas. (BNCC, 2019 p. 237) 

 

Os gêneros textuais como agentes na comunicação em sala de aula 

 

O ato de comunicar é um grande influenciador no ensino através de gêneros textuais, pois 

insere a sociabilidade, a interação com o outro, e não somente o ensino de língua como mera 

estrutura fixa e estável, além do excessivo ensino gramatical. 

 O ensino de língua estrangeira contempla as relações de cultura, sujeito e identidade além 

de, se configurarem como espaços para a interação nas relações professor-aluno e aluno-aluno. 

Faz-se necessário que a aula de língua inglesa seja um ambiente de reflexão, sendo capaz de tornar 

os alunos em seres pensantes, críticos e agentes do mundo em que vivem. 

 Seguindo as Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira no Brasil, espera-se que o aluno: 
 

• use a língua em situações de comunicação oral e escrita; 

• vivencie, na aula de Língua Estrangeira, formas de participação que lhe 

possibilitem estabelecer relações entre ações individuais e coletivas; 

• compreenda que os significados são sociais e historicamente construídos e, 

portanto, passíveis de transformação na prática social;  

• tenha maior consciência sobre o papel das línguas na sociedade; 

• reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, bem como 

seus benefícios para o desenvolvimento cultural do país. (BRASIL, 2008, p. 56) 
 

 

 Os gêneros textuais são tidos como um processo de convergência de conhecimento, pois 

interagem com diferentes temas, integram valores, inserem discussões para os problemas sociais, 

induzem o aluno à leitura, ampliam as possibilidades do uso de seu vocabulário - e no caso da 

língua inglesa, acrescentam palavras novas no vocabulário do aluno - e induzem o aluno à 

interação.  
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 Para a interação ativa por meio do discurso é necessário que o aluno passe por uma 

aprendizagem mediada pela leitura de textos para compreender o mundo ao seu redor e tornar-se 

um cidadão analítico perante tudo o que foi lido, discutido e analisado. Percebe-se então, que os 

gêneros textuais mantêm um papel importante no desenvolvimento das habilidades metacognitivas 

e comunicativa dos alunos, dentro e fora da sala de aula. 

 A construção da linguagem por meio da língua estrangeira se dá de forma sociável, o que 

implica dizer que os alunos devem ser autônomos na construção de significado dos textos em língua 

inglesa, uma vez que já terão passado pelo processo de socialização. 

Essa capacidade de compreensão e socialização não vem automaticamente, por isso deve 

ser exercitada e ampliada a partir de diversas atividades. Para que tais teorias se pratiquem, fazem-

se necessárias abordagens além do livro didático, que representa uma das ferramentas de trabalho 

do professor, mas também do uso de outros materiais em sala de aula, para tornar o ambiente mais 

dinâmico e didático, que levem o aluno a se interessar pelo aprendizado de língua inglesa e que 

entendam de maneira interdisciplinar os conteúdos programáticos propostos pelo professor. 

(COSTA VAL, 2006).  

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe uma reflexão sobre os gêneros 

textuais discursivos, no intuito de direcionar os currículos de língua estrangeira para um ensino 

mais eficaz. Estas diretrizes objetivam promover a aprendizagem de uma maneira mais 

significativa. Uma aprendizagem que leve os alunos a construírem uma competência comunicativa 

por meio de usos vistos na realidade, induzindo a compreensão na forma que determinada 

expressão pode ser interpretada em razão de aspectos socioculturais. Visando uma compreensão 

medida nas formas em que os enunciados textuais refletem as maneiras de ser, pensar, agir e sentir 

sobre o mundo. 

 O professor exerce total influência sobre o desenvolvimento dessas capacidades de 

comunicação dos alunos, uma vez que: 

 

a) Lê em voz alta e comenta ou discute com eles os conteúdos e usos dos textos 

lidos; 

b) Proporciona a eles familiaridade com gêneros textuais diversos (histórias, 

poemas, trovas, canções, parlendas, listas, agendas, propagandas, notícias, 

cartazes, receitas culinárias, instruções de jogos, regulamentos etc.), lendo 

para eles em voz alta ou pedindo-lhes leitura autônoma;  

c) Aborda as características gerais desses gêneros (do que eles costumam tratar, 

como costumam se organizar, que recursos linguísticos costumam usar);  
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d) Instiga os alunos a prestarem atenção e explicarem os ‘não ditos’ do texto, a 

descobrirem e explicarem os porquês, a explicitarem as relações entre o texto 

e seu título. (COSTA VAL, 2006, p. 26)  
 

 

Sendo assim, com o exercício da habilidade de leitura, o aluno passa a ser capaz de resumir, 

explicar, discutir e avaliar o texto, entendendo-o globalmente, interligando informações e 

produzindo inferências. Os gêneros textuais proporcionalizam aos alunos, uma visão de 

aproximação com os conteúdos pragmáticos, pois interagem com os temas que cercam a vida da 

sociedade.  

Portanto, é importante que o professor de língua inglesa busque sempre novas metodologias 

para o ensino em sala de aula. O ensino excessivo dos conteúdos gramaticais causa grande 

desmotivação nos alunos porque as atividades geralmente apresentam-se descontextualizadas, são 

cansativas, fragmentadas e repetitivas, fazendo com que o aluno que vem para o 6º ano motivado, 

vá se desmotivando e chegue ao Ensino Médio sem a mínima vontade de estudar o Inglês, pois 

sabe que vai ter que aprender os mesmos conteúdos, com os mesmos exercícios que viu nos anos 

anteriores. 

 

Os gêneros textuais no desenvolvimento das quatro habilidades básicas de língua inglesa 

 

O desenvolvimento das quatro habilidades básicas de língua inglesa no Brasil ocorre de 

maneira segmentada, ou seja, organizam-se os horários, de modo a cada aula tratar especificamente 

de uma única habilidade e, posteriormente, abordar as outras.  

Esse método de ensino não funciona mais, uma vez que, segue a ideia contraria da maneira 

natural através da qual as pessoas aprendem a se comunicar, que envolve uma integração das quatro 

habilidades linguísticas. É comum ver também nas práticas em sala de aula, professores ensinando 

uma ou duas das quatro habilidades, enquanto as demais não são abrangidas e acabam não inseridas 

no processo de ensino dos alunos. 

O ensino de língua inglesa mediado por gêneros textuais se difere do ensino sistemático da 

língua - a gramática, as normas padrões, as regras sintáticas e morfológicas - uma vez que 

possibilita ao professor atividades que consistem num ensino mais amplo e crítico, com enfoque 

na socialização do individuo e num ensino voltado para uma visão do cotidiano do aluno, com 

textos onde o discente contextualiza a aplicação prática dos conteúdos vistos em sala de aula. Em 
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linhas gerais, tais metodologias aproximam o aluno da língua inglesa no processo de ensino, 

desenvolvendo suas habilidades metacognitivas e inserindo novas palavras em seu vocabulário, 

além de deixar o processo de aprendizagem mais leve e natural. 

É importante também, conscientizar os professores de língua inglesa sobre a conjuntura 

atual de aprendizagem em língua estrangeira e fazê-los repensar suas práticas pedagógicas e 

metodológicas para o ensino, tendo como problema a falta de interesse dos alunos durante a 

aprendizagem. 

São nesses contextos que os gêneros textuais se fazem presentes, uma vez que, para o 

desenvolvimento do speaking é necessário à utilização de gêneros textuais que incitem os alunos 

ao desenvolvimento da fala, como o gênero música. Para o reading, são de total importância que 

os alunos leiam materiais literários, como o conto, o poema, o ensaio e etc. Para o listening é 

considerável que o professor leia textos curtos para os alunos e incite a memorização das palavras 

presentes nos mesmos. E para o writing, faz-se relevante a utilização de gêneros que busquem nos 

alunos a criatividade nas produções textuais, como por exemplo, o romance, a fábula, artigos de 

opinião e etc. Vale lembrar também, que essas habilidades devem ser desenvolvidas em conjunto, 

ou seja, com os gêneros textuais é de suma importância que o professor busque ao máximo a 

integração dessas habilidades, bem como, a contextualização com os conteúdos pragmáticos e os 

debates envoltos na sociedade. 

 

Metodologia 

 

 O modelo de pesquisa que este trabalho seguiu foi de caráter qualitativo e bibliográfico e 

teve como fonte a coleta direta de resultados dentro do ambiente escolar, o C.E. Thales Ribeiro 

Gonçalves (LÜDKE E ANDRÉ, 1996).  

 Antes da aplicação em sala de aula deste projeto de pesquisa, em primeiro momento, foi 

analisado o Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino citada. Esta prática foi necessária 

para serem detectadas as falhas e as dificuldades durante o processo de ensino de uma língua 

estrangeira dentro da referida escola. Feito isso, se deu a criação deste projeto, e após a análise da 

orientadora, foi apresentado à direção da escola, bem como também para os professores de língua 

inglesa da mesma. 
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As fontes de pesquisas foram os alunos de três turmas de 1° ano do Ensino Médio (1°B, 

1°D e 1ºF). Diante disso, os dados coletados são de natureza descritiva, e foram resultantes de 

aplicações de questionários, realizações de atividades em sala de aula, exercícios em grupos, 

leituras coletivas e individuais em sala de aula, debates sobre os temas abordados nos textos e 

práticas de atividades buscando o desenvolvimento das quatro habilidades básicas em língua 

inglesa. Tais atividades foram aplicadas visando um diagnóstico do nível em que estava o Inglês 

dos alunos, a proximidade deles com a língua inglesa e a metodologia utilizada pela professora 

titular durante as aulas. 

As atividades desenvolvidas e os questionários aplicados em sala de aula tiveram suas 

referências teóricas em Figueiredo (1985), Marcuschi (2005), Sant’anna (2004) e Pallú (2013). A 

necessidade de aplicação de um questionário nas turmas surgiu não somente a partir do problema 

para a avaliação do rendimento dos alunos em aulas de língua inglesa, mas de que forma, através 

destes levantamentos, possam ser pensadas e desenvolvidas atividades que aproxime o aluno à 

língua inglesa durante o processo de ensino. 

As atividades aplicadas seguem os modelos de socialização propostos pela Base Nacional 

Comum Curricular, ou seja, atividades que em contraste ao ensino pragmático e metódico das 

regras gramaticais, fossem abordadas juntas com temas presentes na sociedade. Uma prática 

pedagógica intrinsicamente interligada com a prática política.  

Foram realizadas nas três turmas as mesmas atividades e distribuídos os mesmos textos, os 

dados apresentados a seguir são referentes a essas três turmas.  

 

Resultados parciais 

 

No decorrer da aplicação deste projeto de pesquisa, houve empecilhos que resultaram no 

déficit de aulas para obtenção de resultados mais abrangentes. No geral, somente foram possíveis 

três aplicações em sala de aula, que impactou diretamente na quantidade de gêneros trabalhados 

com os alunos. Foi possível trabalhar apenas com os gêneros música e com o conto.  

Na primeira aula, foi entregue aos alunos a letra de uma canção da cantora norte-americana 

Katy Perry, intitulada “Chained To The Rhythm”, a letra estava incompleta e com espaços em 

branco. Na parte inferior da folha existia um quadro com as palavras que faltavam. Essa primeira 

atividade foi desenvolvida pensando no exercício do listening e do writing. A música foi repetida 
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cerca de quatro vezes, e somente após todos terem completados os espaços em branco, foi iniciado 

o processo de correção. Os alunos relataram que em um primeiro momento foi difícil acompanhar 

o ritmo da música e ao mesmo tempo completar os espaços, mas uma vez que a canção ia-se 

repetindo, esse exercício foi se tornando mais prático. Todos conseguiram completar o espaço 

corretamente e após a correção foi pedido que os alunos lessem em voz alta e em conjunto, as frases 

onde existiam espaços em branco. Um dos pontos positivos dessa atividade, é que os alunos se 

mostraram muito empenhados e motivados para a finalização corretamente. 

Gráfico Um

 

Fonte: CE Thales Ribeiro Gonçalves 

Autor: Francisco Yuri Rodrigues de Araújo 

 

Nesse primeiro gráfico, é possível perceber que os alunos não obtiveram dificuldades com 

a atividade, seja por que já estavam familiarizados com a canção ou por a metodologia utilizada 

terem agradado os mesmos. Mas o fato é que ao explorarmos uma música, a inteligência auditiva 

melhora na percepção dos discentes durante a atividade do listening, e consequentemente na 

produção oral. Estas duas habilidades, segundo os alunos, são as mais complicadas para 

desenvolver. O reconhecimento sonoro das palavras presentes nas letras das canções leva o aluno 

a pronunciá-las de forma mais correta. Fazer com que o aluno compreenda o significado das 

palavras de acordo com o contexto da música influencia na construção de conhecimento, e fazem 

com que os educandos possam refletir sobre a mensagem da música tornando-a significativa. 

Logo em seguida, foi entregue para os alunos um questionário sobre a música e sobre o 

ensino de língua inglesa. O questionário era composto por sete perguntas de cunho subjetivo, o que 

permitia aos alunos respostas de livre e espontânea vontade. Através da utilização dos questionários 
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foi possível observar que além da familiarização com a música, esse tipo de metodologia 

aproximava-os mais do ensino de uma LE, uma vez que os métodos tradicionais e cansativos eram 

rompidos e os alunos participavam mais das aulas. O questionário foi aplicado com o intuito de 

levantar dados para serem discutidos nas próximas aulas. 

Gráfico Dois 

 

Fonte: CE Thales Ribeiro Gonçalves 

Autor: Francisco Yuri Rodrigues de Araújo 

 

Com esses resultados, é possível observar que a utilização da música nas aulas de LE obtém 

um retorno positivo dos alunos. A música exerce sobre os estudantes uma capacidade de 

relaxamento e de atenção, uma vez que para a realização da atividade era necessário que o discente 

ficasse atento na escuta das palavras visando completar os espaços. Desta forma, a música como 

ferramenta para o ensino de uma língua estrangeira tem sido tema de pesquisas na área da educação 

para auxiliar o discente a aprender sem desmotivação. Fora isso, a música influência nos alunos o 

aumento na capacidade de memorização das palavras. A habilidade de memorizar é necessária para 

a construção de uma segunda língua. Com a música, através do ritmo, é fornecido um 

direcionamento para o cérebro, o que resulta na facilidade da memorização. 

Gráfico Três 
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Fonte: CE Thales Ribeiro Gonçalves 

Autor: Francisco Yuri Rodrigues de Araújo 

 

Os dados contidos neste gráfico mostram uma realidade diária enfrentada pelos professores 

de língua inglesa. Constantemente é possível encontrar alunos que não se interessam pelo ensino 

de uma LE, principalmente em Língua Inglesa. Isto ocorre porque os alunos não conseguem 

enxergar a necessidade na aprendizagem de uma LE, muitos lhe tem como desnecessária, chata, 

entediante, difícil, e etc. Cabe ao professor despertar nos alunos esse interesse com novas 

metodologias e renovando seu método de ensino constantemente. Os gêneros textuais atuam como 

ponte na aprendizagem, uma vez que o professor utiliza-os também como uma ferramenta 

interdisciplinar e transdisciplinar. 

Gráfico Quatro 

 

Fonte: CE Thales Ribeiro Gonçalves 

Autor: Francisco Yuri Rodrigues de Araújo 
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 Depois de levantados os dados iniciais com a aplicação do questionário, se passou para a 

segunda etapa da aplicação desse projeto. Como segunda atividade, foi proposta aos alunos uma 

leitura coletiva do conto “The Raven” de Edgar Allan Poe. A intenção com essa atividade foi 

observar o desenvolvimento da leitura dos alunos em inglês e propor debates sobre os temas 

abordados no conto, alguns como amor, paixão, terror, solidão, melancolia e etc.  

Foi possível observar que os alunos tiveram dificuldade para a leitura do conto, alguns por 

não saberem a pronuncia correta das palavras, outros por vergonha, mas no fim, grande parte dos 

alunos concluiu a atividade proposta e o resultado obtido com o debate foi satisfatório. 

 

Considerações Finais 

 

 Após análise dos dados coletados e das observações realizadas durante a aplicação desse 

projeto, algumas considerações se fazem necessárias. 

 Com os resultados dos questionários e analisando o rendimento dos alunos nas aulas, se foi 

constatado que o problema discutido na introdução desse artigo se faz presente em grande número 

dos alunos de ensino médio. Muitos alunos não encontram mais motivação para estudar língua 

inglesa e grande parte também não consegue encontrar uma aplicação dos conteúdos para sua vida 

cotidiana. É importante que o docente detecte esses problemas e reveja suas práticas metodológicas 

visando deixar os alunos cada vez mais interessados pelo ensino de língua inglesa. 

 Complementarmente, para muitos alunos, quando um professor utiliza um gênero textual 

para mediar uma aula de LE, este texto somente será visto como pretexto para o ensino de 

gramática, tradução, variação e não como ferramentas capazes de dialogar ações socialmente 

executadas pelos sujeitos no momento da interação e da comunicação em sala. É preciso também 

que durante a graduação ou em algum outro momento da vida, o professor enquanto aluno, aprenda 

maneiras didáticas para trabalhar diversas metodologias em sala de aula, contribuindo para que a 

aula de língua inglesa não se torne chata nem tampouco entediante.  

Uma aula de língua inglesa desenvolvida através de gêneros textuais não pode ser 

trabalhada sem finalidades especificas ou como uma aula isolada, é necessário se fazer inserida 

dentro de um contexto, ou seja, o professor precisa utilizar os gêneros textuais para contemplar 

questões que norteiam a vida do seu aluno. 
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 O desenvolvimento desse projeto foi importante, pois levou à comunidade escolar – 

principalmente para os alunos – novas abordagens metodológicas para uma aula em língua inglesa 

e mostrou que o processo de ensino pode ser descontraído, atrativo e agradável. 

 

THE TEXTUAL GENRES AS FACILITATORS IN PROCESS OF LISTENING, 

SPEAKING, READING AND WRITING. 

 
ABSTRACT:  This article has as aim to develop the listening, speaking, reading and writing, by the textuals 

genres in English language. Was carried out at Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves, in the city of 

Caxias, in the state of Maranhão, with three classes of first-year high school students, having as a guiding 

problem the students' lack of interest in English language, always seen as distant from their realities. 

Thinking about it, we use the textual genres, within a social context, seeking texts closer to the reality of the 

students, transforming into tools that help in the teaching process, besides facilitating the learning of the 

English language, creating the more interactive and relaxed educational environment for students. In this 

way, using texts, in their different genres as motivation for reading, writing, understanding and dialogue in 

English language, besides making the students develop and broaden their knowledge, also induces them to 

a more pleasurable education. The results obtained through this project were satisfactory, since it provided 

the discussion of topics considered as taboos such as violence, prejudice, peace, wars, racism, diseases and 

sex. Thus, this study allowed contact and a more critical and conscious perception of other cultures in the 

English language. 

 

KEYWORDS: Teaching. English Language. Textuals Genres. 
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LITERATURA DE VIAGEM: O OLHAR POÉTICO SOBRE A AMAZONIA PARAENSE 

NOS REGISTROS DO CASAL LUIZ E ELIZABETH AGASSIZ. 

 
Aida Suellen Galvão Lima (UFPA) 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Galvão Simões(UFPA) 

 

 
RESUMO: Quando o viajante se deixa levar pelo caminho, entrega-se a um guia invisível que o leva para 

o encontro com o novo, o desconhecido, o diferente. Seu olhar e outros sentidos percebem os fenômenos, e 

sua mente começa a ordenar, categorizar e classificá-los. Transforma suas observações em mapas ou 

escritas, mapeando e textualizando o visto, o ouvido e o sentido; nós leitores somos guiados pelo mapa e 

levado pelo texto. Estas afirmações estão nos registros do casal Luiz e Elizabeth Agassiz no início do século 

XIX, mostrando de maneira meticulosa, descritiva e poética todos os caminhos percorridos por eles, desde 

sua saída de seu país de origem até desaguar na Amazônia e no Pará. A partir deste registro histórico e 

literário, pode-se traçar a construção do olhar poético na escrita do viajante sobre a Amazônia paraense. O 

relato de viagem do casal permite (representações virtuais, simbólicas e artísticas) pelo olhar poético, revelar 

uma paisagem sensível diante do visto e vivido. E isso, exposto em um texto que mistura história e 

conhecimento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura de Viagem, olhar, história, poético. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo se expressa como uma narrativa sobre o ato de viajar em textos, e de se deslocar 

pelos espaços, paisagens e territórios ao evocar transformações subjetivas expressas pelo texto. 

Além de apresentar o olhar poético de Elizabeth Agassiz sobre a Amazônia paraense, apresentamos 

a viagem que fizemos em seus textos que leva a sentir sensações do viajar pelas belezas de rios e 

florestas descritas em versos. 
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 Primeiramente, tomo um autor que nos inspira nessa viagem parada diante dos livros e do 

teclado do computador, para fazer uma deriva teórica pelo espaço poético. Colocamos a pulsão do 

descobrir com a engrenagem do movimento da arte e de paisagem. Gaston Bachelard, e suas obras 

poéticas, nos acompanha e esclarece, a partir de seus pensamentos e estudos, pontos da viagem que 

não conseguiríamos explicar sozinhas. Esse “companheiro”1 nos faz aproveitar a viagem e 

compreender como se constitui o olhar poético de Elizabeth Agassiz.  

 Percebemos que viajar na escrita não se diferencia muito do viajar real, basta aceitarmos o 

convite e mergulhar no imaginário dos livros. Observar por onde as palavras querem nos levar e 

aprender com elas nos ensinam a compreender o desconhecido. A viagem em palavras seriam 

formas encontradas para revisitar novas “paisagens” subjetivas (paisagens perceptivas, paisagens 

imaginárias, paisagens mentais, paisagens da memória) e redescobri-las com outros significados, 

atualizados pelas novas configurações que o deslocamento continuamente produz. 

A viagem que fazemos através das narrativas de viagem de Elizabeth Agassiz, contribui para 

que conheçamos o modo de olhar o mundo da autora, evidenciado em seu texto. Neste caso, o 

mundo amazônico, tão desejado e marcado pelo exotismo, que atraiu muitos curiosos em busca 

desse eldorado. Esse mundo, para Elizabeth Agassiz, está marcado pelo subjetivo, imaginário e 

sublime que se apresenta pela sua escrita romantizada e poética, bem representativo para a época, 

século XIX. Neste caso, a ideia de uma natureza brasileira e amazônica “romântica” perdura, de 

certa forma, até os dias de hoje, como resultado de um processo denominado “percepções 

criadoras”, imagens duradouras sobre o mundo que ensinam gerações posteriores a verem de 

maneira semelhante, ainda que com as diferenças de cada contexto espacial, temporal e cultural. 

As descrições de viajantes como o casal Agassiz tinham certamente um caráter objetivo, de 

busca por resultados concretos sobre a natureza que viram e descreveram. No entanto, em todo 

texto há um elemento autônomo, à revelia de quem escreve, elementos que permitem aos leitores 

irem além das próprias intensões do autor. Essa esfera literária, artística é capaz de despertar 

sentimentos, expectativas, raiva, admiração, bem como outras sensações. Trata-se, portanto, de 

uma via paralela, normalmente desconsiderada pela linguagem historiográfica, mas que é 

igualmente capaz de ajudar a explicar determinadas realidades. 

A narradora percorre e atravessa fronteiras entre a permanência e a impulsão, entre alteridade 

e individualidade, entre o científico e o artístico, entre o vivido e o imaginado. Posiciona-se como 

                                                           
1 Refiro-me a companheiro, pois utilizo uma metáfora para esclarecer o autor e suas teorias que permeiam o artigo.    
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expectadora do lugar e relaciona todos os fenômenos vistos, a partir de sua percepção imaginativa 

e criadora. Assim como uma fotógrafa, artista, filósofa ou poeta, a viajante atravessa nos espaços, 

mais querendo receber, e aprender com eles, que modifica-los. 

Tomando a imaginação como uma categoria do conhecimento, ao experienciar2 os lugares, 

sensível a seus afetos e diacronias, a viajante produz sua própria narrativa de aprendizado, ao 

mesmo tempo em que constrói seus pontos de vistas. Assim, dá voz aos fenômenos do espaço, 

vivenciando-os e produzindo conhecimentos a partir deles. Constrói uma poética do espaço a partir 

de seu olhar sensível, posto que, esse olhar sensível não está intrínseco, penas, ao caráter feminino, 

mas à maneira de observar a Amazônia também por um viés literário, contrariando seu marido Luís 

Agassiz, que quase não aparece em sua narrativa, pois se encontra embrenhado na mata preocupado 

com a captura de elementos da fauna e flora amazônica. 

O viajar, portanto, denota o contato e fruição de diversas paisagens e modo de vida 

amazônico, são muitas às paradas para observar os espaços e o conviver com os índios, que a 

narradora os descreve como solícitos e acolhedores, que faz esse lugar se desdobrar em vários 

outros, a partir da percepção evocada num dado tempo e espaço. Mesmo diante dos perigos da 

viagem e dos percalços encontrados, a narradora conforta e faz perceber que a vivência e a 

contemplação são mais importantes que noites mal dormidas, que picadas de mosquitos e animais 

peçonhentos. Nada consegue sucumbir as expetativas e surpresas que aparecem diante dos olhos 

da narradora em cada lugar que desembarca e paisagem que aprecia. 

 

O OLHAR DE MIRUS 

 

Iniciamos por observar que mirar e ver são atos distintos, que Elizabeth Agassiz sugere para 

serem feitos juntos, a fim de permitir a verdadeira visão que a sua narrativa – e a vida – requer para 

ser compreendida.  

Embora diante de léxicos de semântica semelhante, compreendemos que mirar, reparar, 

avistar, observar, fitar os olhos, encarar, olhar, enxergar e ver são ações distintas desempenhadas 

com intenções diversas. Nem sempre quem olha ou mira ou encara é capaz de ver, enxergar. 

                                                           
2 Tuan propõe uma diferença entre experimentar e experienciar. Neste caso, experienciar significa influir sobre a ação, 

atribuí-la significado: “Assim a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência. Experienciar 

é aprender, significa atuar sobre o dado e criar a partir dele” (TUAN, 1983, p. 10).   
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Mirar aparece intimamente ligado a olhar, entretanto, de antemão observemos que, nem 

sempre quando se ver é possível olhar. O ato de ver não leva obrigatoriamente ao resultado final 

pretendido, isto é, olhar. Assim, o convite da narradora não é somente para que se desloque o olho 

para um ponto, mas que – mirando atentamente – se torne capaz de ver além da imagem. Elizabeth 

Agassiz não convida a só ver, ela incita a olhar. 

Notemos ainda que, embora haja tamanha proximidade, mirar não é simplesmente olhar. 

Através de sua etimologia, observamos que mirar é proveniente de mirari – ou seja, de espantar-

se, mirar com espanto, contemplar – vocábulo do qual deriva também mirus: estranho, espantoso 

e maravilhoso. Lembremo-nos ainda de admirari: mirar com espanto e veneração. Assim, não é 

forçoso compreender que somente aquele que, estando fixo a mirar, se espanta e pode assim chegar 

a ver o miraculum – o milagre, que não se mostra a olhos comuns. 

É ingênuo, aliás, não notar também as ligações entre o verbo ―mirar e as palavras maravilha, 

milagre, pródigo, todas equivalentes do latim miraculum, ou ainda entre ―mirar e miratos e 

mirabilis, admirável, singular, maravilhoso, espantoso. 

As palavras, em francês miroir, e em inglês mirror, derivam igualmente de mirari, ou seja, 

olhar com espanto admirar-se, contemplar. Ambas as palavras são usadas em suas línguas também 

para o significado – espelho. Assim, olhar com espanto, admirar-se, ver, equivale a ter contato com 

o espelho, podendo chegar a ver-se refletido. Além disso, o verbo to mirror, em inglês – refletir –, 

aparece semanticamente conectado aos verbos to ponder, to meditate, isso é, ponderar, meditar. 

O que Elizabeth Agassiz nos convida em sua obra Viagem ao Brasil, portanto, é a olhar, mas 

não de maneira desavisada, desatenta, a olhar de modo novo, espantado, admirado e, assim, 

mirando, chegar à possibilidade de ver do modo como foi capaz de ver. A atividade renovada do 

olhar espantado, maravilhado, atento é que poderá levar ao extremo de ver: apreendendo a essência, 

a beleza oculta, o invisível. Para ver não basta olhar. O olho deve mirar e, após isso, quem sabe 

chegar ao espanto de ver. 

Desta forma, com os olhos de mirus (maravilhoso) viajamos pelos espaços amazônicos na 

perspectiva de observar além do mirar, porém sentir, participar e viver. O ato simples de olhar 

significa voltar-se para um ser ou um objeto, o ato de mirar e ver significa penetrá-lo, conectar-se 

a ele e, assim, compreendê-lo.  

Em 11 de agosto de 1865, o casal Luís Agassiz e Elizabeth Cary Agassiz chega à cidade 

conhecida por Pará, Belém do Pará. O viajar é gradual, como o de uma pessoa que alcança a 
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velhice, imperceptível no dia a dia, até que a estação se torna uma realidade certa e inexorável. 

Primeiro veio uma mancha amarelada no oceano, seguida de uma larga faixa de água doce que 

invade o mar, sem conseguir alcançar suas margens, pequenas ilhas abrigam a cidade e uma 

surpreendente chuva recepciona os recém-chegados, como uma espécie de boas vindas, a cidade 

lava suas ruas para receber os novos visitantes que hospedados no barco olham a cidade. 

A recepção encantadora os deixa por algum tempo confinados à embarcação, na espera do 

cessar do aguaceiro, “a chuva cedeu essa manhã, o tempo está esplendido; às sete horas, duas 

embarcações vieram nos buscar a bordo, juntamente com a nossa bagagem” (AGASSIZ, 1869, 

p.153) — embora o temporal os tenha deixado isolados por algum tempo, logo encontraram 

determinados momentos eventuais de alívio; Luís Agassiz se adianta nas pesquisas naturalistas e 

Elizabeth Agassiz fica na chácara e é recepcionada pelas senhoras da casa com a famosa bebida do 

Pará: o açaí. A bebida típica da região, em um primeiro momento se mostra enjoativa, mas torna-

se agradável ao acrescentar de açúcar e farinha d´água. A curiosidade por conhecer os arredores da 

cidade era grande, bem como a ânsia de fotografar pelas lentes dos olhos cada detalhe que 

observava. 

 No dia seguinte, despertaram cedo e saíram rumo à cidade. Elizabeth encanta-se com a 

Avenida Nazaré e seu extenso corredor coberto de belas mangueiras:  

No caminho, notamos uma palmeira de caule esguio que se tornou presa duma 

enorme parasita, que a sufoca num implacável amplexo. Tão luxuriante é o 

desenvolvimento da planta assassina que os seus galhos vigorosos e a sua espessa 

folhagem não nos deixa ver, a uma primeira observação, a estipe inteiramente 

escondida de que suga a seiva. Com efeito, é tão somente no alto da palmeira que 

algumas folhas em leque escapam ao inimigo e se lançam para ar e para luz como 

para fugir dele. A infeliz planta, contudo, não poderá viver por muito tempo: mais 

alguns dias e a sua morte fará soar para o assassino a hora do castigo. (AGASSIZ, 

1869, p.153) 
 

A ideia de espacialidade nessa descrição está empregada no sentido que Bachelard (1978), 

em A Poética do Espaço denomina de espaços da intimidade, o autor ressalta o espaço sob a ótica 

da dialética do grande e do pequeno, signos da Miniatura e da Imensidão. Em ambos os casos, o 

pequeno e o grande não devem ser entendidos em sua objetividade dimensional. O autor apenas os 

trata como dois polos de uma mesma projeção de imagens, em que a percepção e a definição de 

escala estão em nós, no valor que damos aos fatos da nossa vida e não, necessariamente, ligada ao 

tamanho dos espaços, objetos ou desafios. Aquilo que para uns é um desafio imenso, como no caso 

das palmeiras que lutam para sobreviver, em outros não passa de uma suave experiência do 
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cotidiano. Tudo depende da perspectiva pela qual olhamos para o desafio. Depende dos anticorpos 

desenvolvidos, por um ou por outro, ao longo das várias experiências de vida. Depende da 

capacidade lúdica de cada um de suportar a dor e dobrar os medos. Neste sentido, o julgamento das 

ações do outro se torna o pior conselheiro. A coragem não pode ser mensurada, não reside na 

velocidade das ações, mas na decisão do foco. A metáfora presente na descrição da narradora 

demonstra a luta do pequeno diante do grande para continuar a viver. 

A vegetação construída no olhar de Elizabeth Agassiz conspira para se tornar suscetível à 

curiosidade da descoberta. No meio do passeio pela cidade, ela depara-se com a ruína de uma casa 

e consegue observar de forma diferenciada a exuberância da vida vegetal. No contato com essa 

paisagem, seu olhar, que em outros momentos de viagem seria incapaz de perceber, regride ao 

otimismo e a detalhes primordiais. Sua linguagem poética sobre a natureza tem por objetivo 

comunicar um sentido, mas um sentido que não se quer consumar, pois sua linguagem narrativa 

tenta fazer uma pintura abstrata, traçar, desenhar, por meio da substância material da linguagem, 

uma forma vazia, um esquema em busca do sentido comum. Os anseios provocados pelo observado 

são um exemplo, ao mesmo tempo tocante e patético, de como a Amazônia pode influenciar pela 

sua descrição, imagens exóticas de um lugar que oferece belezas em meio ao perigo que ela 

esconde; de como uma paisagem simples e proibitivamente nova poderia ser desencadeada apenas 

pela visão da percepção de uma vegetação levemente inclinada por uma casa em ruína. 

Se todos os olhares são determinados pela busca do novo, talvez poucas atividades revelem 

tanto a respeito da dinâmica desse anseio — com toda a sua empolgação e seus paradoxos – quanto 

o ato de viajar. Ainda que de maneira desarticulada, o viajar expressa um entendimento de como a 

expectativa poderia ser fora das limitações do já observado ou descrito, pelo respeito do vivido e 

inesperado. No entanto, raramente se considera que as viagens apresentem problemas, ou seja, 

questões convidando à reflexão além do nível prático. Somos inundados por descrições sobre a 

Amazônia deslumbrante, mas pouco se ouviu sobre seus perigos e percalços de um lugar inóspito 

envolto a uma natureza selvagem - embora a arte de viajar pareça evocar naturalmente uma série 

de questionamentos nem tão simples ou triviais, cuja análise poderia contribuir, de forma 

determinante, para uma compreensão daquilo que foi vivido e registrado de maneira que leve o 

viajante a um desabrochar humano. 

 

Num dos lados da avenida, eleva-se o esqueleto duma casa: ruina, ou construção 

inacabada em abandono? Não o sei. O que seja, não tem mais do que os muros, 
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abertos nos lugares das portas e janelas. Mas a natureza completou o edifício: 

cobriu-o com um belo teto de verdura, atapetou-lhe os muros com plantas 

engrinaldadas em volta aos vãos ruinados, transformou o interior vazio num 

jardim de sua escolha, e casa deserta, na falta de outros habitantes, serve pelo 

menos de abrigo aos passarinhos. É um quadro admirável e sempre que passo em 

frente dele desejo possuir o seu esboço. (AGASSIZ, 1869, p.154) 

 

  Partindo dos estudos de Bachelard (1978), a casa – e seus espaços – como foco, além da 

proteção, significado basilar, ligam-se também valores imaginados, figurativos e simbólicos. O 

espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à mensuração e à 

reflexão apenas da arquitetura. Trata-se de uma reflexão poética sobre a percepção do espaço 

vivido em todas as parcialidades da imaginação. Trata-se, portanto, de estudar a Casa do Paraíso 

que todos nós construímos diariamente nos devaneios do nosso coração. 

A questão da poética da casa, analisada nos horizontes teóricos mais diversos, em que a 

imagem da casa se torna a topografia do nosso ser íntimo, tem o sentido de considerar a casa um 

instrumento de análise e reconhecimento da alma humana, dos seus sonhos concretos e seus desejos 

imaginários. Não somente as nossas lembranças como, também, nossos esquecimentos estão 

alojados na memória dos espaços. Neste sentido, o conceito de habitar transcende o alojamento do 

nosso corpo físico e se derrama sobre os lugares onde habitam os devaneios do nosso inconsciente. 

Nosso inconsciente está alojado. Nossa alma é uma morada. E, lembrando-nos das casas, dos 

aposentos, aprendemos a morar em nós mesmos. Neste sentido, as imagens da casa se mostram 

como uma via de mão dupla: elas estão em nós tanto quanto estamos nelas. Não raro, reconhecemos 

que muito antes da casa estar concretamente construída no terreno, ela já abriga ou abrigou, 

enquanto projeção dos nossos desejos e necessidades, os sonhos mais reais de uma possível vida. 

A casa, enquanto lar deve ser planejada no coração, muito antes de ser construída em algum terreno. 

Assim sendo, a casa que Elizabeth Agassiz destaca serve de morada dos vegetais e passarinhos que 

a encontra, aparentemente, desocupada e agora serve de abrigo, como uma espécie de ninho. 

 

O MIRAR DO RIO 

 

Os olhos de mirus destacados por Elizabeth Agassiz fazem mirar além de objetos concretos, 

como a casa, também mira o rio, um espaço de hidrografia poética que aguça o olhar para uma 

natureza maravilhosa e espantosa. A contemplação da imensidão do espaço do rio possibilita a 

compreensão do seu poder esmagador, no qual o homem não é mais do que uma criatura indefesa. 
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O deslumbramento e o espanto andam sempre de mãos dadas. O constante estímulo dos 

sentidos pela vida latente da floresta, em que sobressai à prevalência do coletivo sobre o individual, 

evidencia uma relação de interdependência e comunhão entre a natureza, o homem e os animais 

que ela alberga. A descrição da vasta dimensão do rio provoca em Elizabeth Agassiz um misto de 

sentimentos, prevalecendo sempre, podemos dizê-lo, o deslumbramento perante a magnificência 

do espaço descrito. 

 

Hoje, porém, é impossível fazer outra coisa que não seja olhar e admirar. Agassiz 

se mostra surpreso: “Este rio não parece um rio; a corrente geral, neste mar de 

água doce, é dificilmente perceptível à vista e mais se parece com as vagas dum 

oceano do que com o movimento dum curso d’água mediterrâneo.” (AGASSIZ, 

1869, p.164). 

 

O elemento aquático está notavelmente presente na poética de Elizabeth Agassiz, atravessada 

por barcos, peixes, rios e vegetação aquática. A feição hídrica do texto vincula-se ao próprio tema 

da viagem: é por meio das águas que se dá o deslocamento, é a água que tem o poder de intercalar 

espaços, de colocar em suspenso o olhar segmentado e descritivo. Em uma viagem marítima vivem-

se “entre duas margens” (AGASSIZ, 1869, p. 164). A água se infiltra na concretude dos solos, 

tornando-os porosos, inoculando distâncias, imponto a mutabilidade, “mas essas margens não são 

as do grande rio, mas sim os bordos das ilhas inumeráveis que se acham espalhadas sobre a 

superfície de sua imensa extensão” (p. 164). 

A relação entre terra-água apresenta um nítido desdobramento na relação espanto e 

maravilhoso. Conforme se nota na descrição da narradora, a água espanta pela sua grandiloquência, 

porém ao mesmo tempo encanta e provoca curiosidade, “atravessando este arquipélago, é um 

encanto para nós contemplar essa vegetação estranha com que teremos ainda de nos familiarizar” 

(p. 164). A inconstância da água propicia a velocidade dos deslocamentos, a dinamização e a 

interligação dos espaços isolados. 

 

Aqui e ali, na margem, algumas casinhas interrompem a solidão. Da distância que 

estamos, com seus tetos de palha saídos e inclinados sobre uma espécie de galeria 

aberta, elas têm um aspeto muito pitoresco. Agora mesmo, estamos passando em 

frente de uma pequena clareira situada à beira d’água e onde uma cruz de madeira 

indica uma sepultura. Que solidão em volta dessa sepultura única! (AGASSIZ, 

1869, p. 164). 
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No texto narrativo de Elizabeth Agassiz, uma porta de abre nas águas do rio, e a experiência 

mágica a que o sujeito poético tem acesso é a de uma mobilidade avassaladora, que instaura um 

novo sentido de espacialidades múltiplas concentradas em breves fragmentos temporais: 

 

Percorremos agora as costas da ilha de Marajó e nos achamos ainda no que se 

chama o rio Pará; só depois de amanhã devemos entrar nas águas incontestadas 

do Amazonas. A parte do rio em que estamos costuma ser designada também pelo 

nome de baía de Marajó. (1869, p.164). 
 

Água, tempo e viagem se convertem em símiles recíprocos, sintetizados, na grandeza 

espantosa do rio. Aqui o olhar de mirus (espanto) concretiza-se nos diversos rios que formam 

diferentes canais, envolvem as ilhas que revelam outros rios aparentemente em um só. 

 

Passamos em Breves toda a noite, e, esta manhã, navegamos entre as ilhas, num 

canal que tira o seu nome do rio Atúria. Dá-nos uma idéia da grandeza do 

Amazonas o fato de constituírem grandes rios os canais que separam as ilhas em 

que se fratura a foz do rio, canais esses que são conhecidos pelos habitantes da 

região por denominações locais diferentes. (AGASSIZ, 1869, p. 166). 
 

Nesse sentido, Bachelard (1989), determina que as águas possuam significâncias e 

significados, elas possuem vozes, cheiros, cores e sabores. Classificando em: águas profundas, que 

são águas dormentes, águas mortas e águas pesadas. A água em seus reflexos duplica o mundo e 

as coisas, duplica também o sonhador e não simplesmente uma imagem vaga, mas, no seu 

envolvimento, numa experiência onírica; as águas compostas se mesclam de todas as cores, de 

todos os sabores, de todos os cheiros, compreendendo a dissolução dos sólidos na água, a 

combinação das diversas matérias, é um deslumbramento quando encontra líquidos que não se 

misturam. Esse olhar maravilhoso das águas está retratado na saída de Santarém: “Deixando o 

porto, vimos às águas negras do Tapajós se reunirem às amareladas do Amazonas e os dois rios 

correrem juntos durante algum tempo, como os rios Arve e Ródano na Suíça, unidos, porém não 

confundidos”. (AGASSIZ, 1869, p.179). 

É nesse poético que nos embrenhamos no espaço encharcado da Amazônia para “significá-

la”: faz-se complexa ao construir uma rede de relações inovadoras entre símbolos e termos; 

configura-se ora rica de adjetivações ora plena unicamente de substantivos para materializar o 

elemento água da região; Elizabeth, assim, liberta-se das convenções para criar. 

 

O MIRAR DA TERRA 
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Certamente, sustentamos aqui que os elementos analisados por Bachelard configuram o olhar 

de mirus. Destacamos, também, o elemento terra, uma vez que, as imagens que o elemento terra 

suscita ocorrem em torno de dois signos. A extroversão diz respeito aos devaneios ativos que agem 

sobre a matéria e a introversão traduz as imagens sugeridas pela intimidade. São pólos dialéticos 

que sugerem um duplo movimento. Tal ambivalência é demonstrada por Bachelard em um díptico 

que, ao mesmo tempo, une e separa ideias de trabalho e repouso. A terra traz dificuldades e 

paradoxos sem fim para as teses da imaginação material e dinâmica ao oferecer uma forma 

manifesta que se faz evidente. 

 No entanto, a esse bem ver, que se quer realista, complementa-se paradoxalmente um bem 

sonhar. Além da imagem percebida está a imagem criada. Essa imagem se configura no momento 

em que chegamos à cidade de Monte Alegre, visto que Elizabeth Agassiz vê o lugar de forma 

assustada e faz um paradoxo com a nomenclatura da cidade, “o aspecto desse distrito se me afigura 

antes um tanto triste” (p. 176).    

 Sua reprodução se apoia na memória. Torna-se, ao mesmo tempo, uma função do realizado, 

do irreal e do que ainda está por realizar-se. A imaginação, em seu caráter primitivo, atende aos 

devaneios da vontade. Antecipa-se ao realismo petrificante na aventura dinâmica da percepção.  

Em decorrência das lembranças armazenadas na memória, é permitido ao sujeito imaginar, 

sonhar, lembrar, interpretando o que foi vivenciado de acordo com estímulos peculiares. O passado 

presentifíca-se em um gesto, em um vestígio ou lembrança que eclode na releitura de um mito, na 

existência de um objeto que nos evoca um tempo que já não nos pertence, porém contribui de modo 

efetivo para que sejamos o que somos. A lembrança é a sobrevivência do passado, a possibilidade 

de ativação das recordações, o elo entre passado e presente, como afirma Ecléa Bosi “a memória 

permite a relação do corpo presente com o passado e, interfere no processo atual das 

representações” (1994, p. 9). 

A constatação empírica se apoia na descrição criativa. As imagens formadas derivam de 

sublimações de arquétipos inconscientes. Os devaneios decorrem de uma imaginação ativista, onde 

uma “vontade que sonha e que, ao sonhar, dá um futuro à ação” (BACHELARD, 1989, p. 1). Dessa 

maneira, Elizabeth Agassiz, cria uma expectativa com relação ao local e ao mesmo tempo “sonha” 

com um espaço maravilhoso que condiz ao nome.  
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 Na dupla realidade da imagem, física e psíquica, dá-se a união do imaginado com o 

imaginante. O homo faber é o modelador, o fundidor, o ferreiro, o que pratica uma atividade de 

oposição à matéria, configurando-a. A essa contrariedade, resultante da vontade, opõe-se um 

dentro, que alude ao repouso. A matéria imaginada torna-se imediatamente a imagem de uma 

intimidade. As afetividades inconscientes convergem para o centro. Assim, a cidade de Monte 

Alegre faz à narradora, antecipadamente, criar em sua memória um espaço íntimo.   

As potências subterrâneas aparecem em involução como ideais de repouso. A terra e os 

devaneios do repouso dizem sobre a beleza íntima da matéria; sua massa de atrativos ocultos; o 

espaço afetivo que há no interior das coisas; a sua concentração material; e o conflito ou a 

tranquilidade que aí reside. São evocadas imagens de refúgio.  

O morro, a areia e a vegetação sinalizam uma profundidade triste, dura, rochosa e desoladora. 

Sendo assim, as imagens que sugerem o movimento interior da narradora são angustiantes, caso do 

solo arenoso, da areia avermelhada e das ervas grosseiras que sobrevivem na dureza. Espaços 

subterrâneos que levam a um olhar mais interior da narradora, sua sensação taciturna da terra lhe 

provoca a reflexão íntima do ser com relação ao visível.   

 

Monte Alegre está assentada no alto duma encosta que se afasta das margens do 

rio em declive suave, e tira o seu nome dum morro situado a quatro léguas ao 

nordeste. O terreno é mais acidentado e irregular do que o tem sido até agora; mas, 

apesar disso, o local não me parece merecer a denominação que lhe foi dada. O 

aspecto desse distrito se me afigura antes um tanto triste; o solo é todo areia, a 

floresta baixa, interrompida de quando em quando por campinas baixas e 

pantanosas cobertas de ervas grosseiras. A areia assenta sobre o mesmo depósito 

avermelhado, cheio de seixos rolados de quartzo, que vimos encontrando 

constantemente em nosso caminho. (AGASSIZ, 1869, p. 176). 

 

Podemos, assim, dizer que essa é uma descrição chave na composição da narrativa, em que 

o espaço e a paisagem estão interligados e em constante harmonia com o passeio. O espaço é 

essencial para a delimitação do agir da narradora com suas próprias leis (verdades ou impressões), 

formando a partida, o caminho ou a chegada da viagem. A paisagem delimita essa atuação 

compondo a sucessão dos fatos e o tecer da narrativa e, ambos, criam o ambiente para que o viajante 

caminhe em busca de seus objetivos. 

 

O MIRAR DO AR 
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Conforme a análise feita pelos elementos poéticos de Bachelard, não poderíamos deixar de 

mencionar o elemento Ar. É sob a égide do elemento aéreo, precisamente representado por 

Bachelard, que procede à valorização extremada da desmaterialização, resignificando sua 

imaginação material em imaginação do movimento, criando, assim, a segunda configuração do seu 

projeto materialista da imaginação poética. Podemos afirmar a materialização do ar no voo dos 

pássaros avistados por Elizabeth Agassiz, a liberdade e a volatilização com que se equilibram no 

ar nos fazem imaginar voando junto com eles, pegamos carona em suas asas e o devaneio nos leva 

a lugares inimaginados.   

Assim, a volatilização, a materialidade do ar, se evola em dinamismo: “a imaginação 

substancial do ar só é verdadeiramente ativa numa dinâmica de desmaterialização” 

(BACHELARD, 2001, p. 165). Então, vencida pela sedução de leveza, a imaginação material do 

ar cede lugar à imaginação dinâmica: “o ar é uma matéria pobre. Em compensação, porém, com o 

ar teremos uma grande vantagem, referente à imaginação dinâmica. Efetivamente, com o ar o 

movimento supera a substância. Não há substância senão quando há movimento” (BACHELARD, 

2001, p. 9). 

Vimos nessa cercadura vegetal grande número de aves aquáticas. Alguns troncos 

de árvores mortas lhes serviam de poleiro, e os ramos estavam carregados de 

gaivotas, todas na mesma atitude e voltadas para a mesma direção, fazendo face 

ao vento que soprava violentamente contra elas. Patos e cigarras abundavam 

nessas paragens, e, uma ou duas vezes, fizemos as araras erguerem o voo na mata, 

não só a arara escarlate, verde e amarela, como também a azul, infinitamente mais 

linda. Fugiram diante de nós, com a sua plumagem brilhando ao sol, e 

desapareceram logo por entre as árvores, em busca de retiro mais profundo e 

inacessível. (AGASSIZ, 1869, p. 336). 
 

É através da desmaterialização promovida pelo voar dos pássaros e o mais leve dos 

elementos, que encontraremos definida uma primeira concepção da imaginação dinâmica 

bachelardiana, o que constitui o segundo modo de expressão da imaginação poética. Parece que a 

imaginação dinâmica é um prolongamento da imaginação material, que excede seu equilíbrio, 

levando, ao extremo, a volatilização. Contrariando a função da imaginação material que é a de 

“materializar o imaginário”, a imaginação dinâmica do voar dos pássaros, em um salto quântico, 

estirando o pólo da volatilidade, abandona a função materializadora de imagens e nos faz sonhar 

no voo.  

Na verdade, trata-se de uma revolução copernicana: as imagens não são materializadas pela 

matéria na noção de imaginação dinâmica, mas, ao contrário, o movimento cria a imagem: “a 
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imaginação dinâmica ganha então a dianteira sobre a imaginação material. O movimento 

imaginado, desacelerando-se, cria o ser terrestre; o movimento imaginado, acelerando-se, cria o 

ser aéreo” (BACHELARD, 2001, p. 109). 

Estamos aqui, novamente, frente à potência dos elementos que regem o homem, em uma 

perspectiva da imaginação dinâmica, que vai além do material, podemos observar o olhar invisível 

do espaço do lago, lugar em que Elizabeth Agassiz avista o voo dos pássaros, o elemento ar se 

sobressai no espaço e pode sentir o vento no rosto, ouvir o bater das asas no ar e se encantar com 

os pássaros que utilizam o ar como equilíbrio. Assim, a imaginação dinâmica vivendo do 

movimento, produz a imagem: “na imaginação dinâmica, tudo se anima, nada se detém. O 

movimento cria o ser, o ar turbilhonante cria as estrelas, o grito produz imagens, o grito gera a 

palavra, o pensamento” (BACHELARD, 2001, p. 233). 

Dessa forma, imagens sempre operam simultaneamente mostrando e escondendo coisas. Há, 

irremediavelmente, uma desigual atitude face ao fenômeno visual. Vemos somente aquilo que 

retiramos do fluxo contínuo do olho. O ato poético do olhar é criterioso e nutre um interesse íntimo 

em transformar o observado em espaço artístico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Representar poeticamente espaços redimensioná-los e transcreve-los. Eis algumas 

inquietações que movem essa análise. A reconfiguração de uma região complexa, de sua cultura, 

dos seres que nela habitam, procura não somente cantar o real, mas transcendê-lo. 

Para compreendermos como se dá o olhar poético de Elizabeth Agassiz pelo espaço 

amazônico foi necessário empreendermos os conceitos de poética de Bachelard como de 

conceituações de espaço. Assim, pudemos então tecer relações e verificar que a viajante se inspira 

na Amazônia e faz com que os deslimites se insiram em sua narrativa. 

Elizabeth Agassiz desfigura o espaço existente, desarticula-o para instaurar uma realidade 

poética, desvê a Amazônia para reencantá-la. Permite-nos um novo entendimento de espaço, 

promove a sensibilização, a humanização, o imaginário de seus leitores. 

Além disso, a narradora tem interesse em ir ao encontro de uma linguagem poética, transgride 

as leis do narrar, levando a palavra a sensações e a tomar sobre si significados sensíveis. 
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O casal Agassiz abre novos caminhos de percepções pela lógica da (re) descoberta. As 

imagens reconfiguradas mostram-se polivalentes, incompletas e apelam para uma experimentação 

sensorial do espaço. 

A leitura que fizemos dos viajantes nos sugere que há múltiplos modos de apreensão poética. 

Nesse sentido, esperamos que neste estudo possamos incitar novas inquietações, pois, assim como 

a Amazônia, a narrativa poética do casal não possui margens. 

 

ABSTRACT: When the traveler is led along the way, he surrenders to an invisible guide that leads him to 

encounter the new, the unknown, the different. Your gaze and other senses perceive the phenomena, and 

your mind begins to sort, categorize and classify them. Transforms your observations into maps or writing, 

mapping and textualizing the visa, the ear and the sense; we readers are guided by the map and carried by 

the text. These statements are in the records of the couple Luiz and Elizabeth Agassiz in the early nineteenth 

century, showing meticulously, descriptively and poetically all the paths they have traveled, from their 

departure from their country of origin to the Amazon and Pará. of this historical and literary record, one can 

trace the construction of the poetic gaze in the writing of the traveler on the Amazon paraense. The travel 

account of the couple allows (virtual representations, symbolic and artistic) by the poetic look, reveal a 

sensitive landscape before the seen and lived. And that, exposed in a text that mixes history and knowledge. 

 

KEYWORDS: Travel Literature, look, history, poetic. 
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O COMPORTAMENTO DA PERSONAGEM FEMININA NO SÉCULO XIX: “D. 
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RESUMO: A Literatura Brasileira pode ser considerada um espelho refletor da sociedade. Visto que ela 

problematiza as transformações sociais, sendo capaz de transmitir aos seus leitores as informações de 

determinada época. O Romantismo do século XIX trás a baila a representação das características do 

sentimentalismo, a idealização da mulher e o subjetivismo acentuando um novo paradigma para a sociedade. 

Para tanto, este trabalho analisa o comportamento da personagem feminina no século XIX: “D. Carolina, a 

Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo. Ressaltaremos, portanto, as características do comportamento 

da personagem em destaque diante da sociedade no contexto em que ela estava inserida.  O autor da obra 

direciona o enredo ao público da classe média carioca, demonstrando assim os costumes do meio social que 

eles se encontravam. A obra se destaca como o primeiro romance brasileiro, sendo publicada em folhetim e 

adaptada para o cinema e depois para novelas. A Moreninha (1844) narra o feriado de Sant’Ana em que, 

quatro amigos estudantes de medicina, Augusto, Leopoldo e Fabrício vão passar na casa da avó de Filipe, 

aceitando o convite dele. Na Ilha de Paquetá estão D. Ana, a anfitriã, duas amigas, a irmã de Filipe, D. 

Carolina e suas primas Joana e Joaquina. Filipe fez uma aposta e desafiou Augusto: se em um mês ele não 

iniciasse um namoro com uma das meninas, ele deveria escrever um romance contando a própria história. 

A personagem central desperta a atenção e fascínio de todos em sua volta com o seu jeito ousado de ser. Os 

aportes metodológicos que serão utilizados será a leitura do referido romance, artigos científicos e 

documentários relacionados ao tema proposto. Esse trabalho ancora-se nos pressupostos teóricos de Antônio 

Cândido (2000) e Del Priori (2004) entre outros com intuito de clarear mais a respeito da obra estudada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Romantismo. O comportamento da Personagem. A obra A moreninha. Joaquim 

Manuel de Macedo. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este artigo propiciará um estudo reflexivo da obra A moreninha, de Manuel sendo o 

primeiro romance do Romantismo brasileiro e até hoje é um dos mais conhecidos representantes 

da nossa prosa romântica. A história é centrada na trama de amor entre Augusto e Carolina e assenta 

os hábitos da sociedade carioca oitocentista. 

Sendo a primeira obra da literatura brasileira a obter sucesso de público, deleitando também 

à crítica da época, encontram-se na cultura brasileira devido às adaptações para o cinema, teatro, 

televisão e quadrinhos. No século atual, ainda é reeditada com alusivo sucesso e é sempre presente 

nas salas de aula, fazendo parte do currículo escolar.  

A obra é publicada em 1844, é a primeira e mais conhecida obra de Joaquim Manuel de 

Macedo e originou a seu autor fama imediata, inaugurando o chamado romance urbano em nosso 
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país. Esse romance foi escrito após a oficialização da independência política brasileira, ocorrida 

em 1822, período em que crescia no país o desejo de independência também em relação à literatura 

portuguesa, para que o Brasil pudesse se afirmar como nação. Época, portanto, de crescente 

sentimento nacionalista em que era bem forte o interesse em exaltar nossa cultura, nossas belezas 

naturais, ou seja, desejava-se construir uma identidade própria para o país recém-liberto. 

O romance apresenta as relações familiares e sociais, expondo os papéis femininos e 

masculinos, e promovendo mudanças muito semelhantes àquelas defendidas pelo pensamento 

médico. As moças são retratadas como sendo sonsas, fingidas ou maliciosas, porque se utilizam de 

várias e pitorescas estratégias para conquistar um marido. A Moreninha, por exemplo, mostra-se 

pura, mas hábil à sua maneira, na conquista dos homens. Em certos momentos o narrador mostra 

os seus dotes físicos e a aptidão para ser uma boa esposa e mãe. Já os rapazes são interesseiros e 

irresponsáveis. O romance é estruturado num conjunto de antíteses no enredo, na caracterização do 

personagem e na escolha da trama. De acordo com Antônio Candido, o romance de Macedo mostra 

dois eixos narrativos: o eixo do real, em que a história começa e termina sob o signo da 

normalidade, e o eixo ficcional, formando o recheio do enredo, em que os personagens passam por 

situações de desequilíbrio. Macedo era conhecido como o “escritor das famílias”, além de 

conservador em literatura, política e historiografia, sendo considerado o iniciador do romance 

romântico no Brasil. Conforme Alfredo Bosi (2000, p. 131) os temas amor, condição humana entre 

outros. São bastante comum na literatura brasileira pois de acordo com o autor: 

  

[...] Macedo mostrou logo alguns esquemas de efeito novelesco, sentimental ou 

cômico e aplicou-os assiduamente até as suas últimas produções no gênero. 

Integram o quadro desses expedientes: o namoro difícil ou impossível, o mistério 

sobre a identidade de uma figura importante na intriga, o reconhecimento final, o 

conflito entre o dever e a paixão (molas romanescas e sentimentais); [...]. Não 

admira que, achadas com facilidade as receitas já em A Moreninha, o escritor 

tenha sido tentado a diluí-las em mais dezessete romances. Em todos eles o gosto 

do puro romanesco é importado, mas são nossos os ambientes, as cenas, os 

costumes, os tipos, em suma, o documento. [...] 

 

Os romances de Joaquim de Macedo pautavam-se pelo modelo da narrativa de folhetim 

como já descrito acima e é esse o esquema seguido à risca pelo escritor nas histórias que criou. 

Portanto, Macedo direciona esses paradigmas em suas narrativas, que acabam regressando 

repetitivas e convencionais e cuja ênfase maior seja talvez seja as qualidades de cronista que ocorre 

em seus escritos. E é a partir dessa constatação que foi necessária a leitura da obra e de artigos que 



265 

 

avaliaram a produção de A Moreninha em tempos passados e atuais, pois o mundo mudou, assim 

como tudo muda e a permanência do interesse sobre a obra desse autor de renome, em questão é 

prova de seu valor e prestígio lógico e atemporal. 

 
Joaquim Manuel de Macedo, trajetória 

 

 

Joaquim Manuel de Macedo foi o primeiro escritor romântico brasileiro de grande 

repercussão. Apesar de ter sido um dos maiores literatos do Segundo Reinado, Macedo acabou 

esquecido no século XX, tendo, de toda a sua extensa e popular obra, apenas o romance A 

Moreninha sustentando a popularidade. 

Nascido em 24 de junho de 1820, na Vila de São João de Itaboraí, Joaquim Manuel de 

Macedo passou sua infância nessa vila, vindo para o Rio de Janeiro, nos anos 30, para cursar os 

preparatórios para o ingresso na Faculdade de Medicina. No decorrer de seus estudos na corte, 

Macedo passa a demonstrar grande interesse pelas letras, sendo atraído principalmente pelo 

jornalismo e pelas manifestações culturais associadas ao Romantismo – gênero literário recém-

chegado ao Brasil. Com uma nova maneira de ver o mundo e a natureza, o Romantismo e sua ânsia 

por liberdade chegam ao Brasil recém-independente no mesmo momento que se desejava a 

construção de uma identidade nacional, desta maneira uma de suas características é logo posta em 

evidência – a valorização da nação e de suas tradições. Neste contexto, os escritores ambicionam 

a criação de uma literatura autenticamente brasileira e este esforço, segundo Antônio Cândido, era 

visto como “um ato de brasilidade” (CÂNDIDO, 1997, p. 73). 

Macedo em 1844 publicou seu primeiro livro – A Moreninha –, que logo se tornou sucesso 

de público e crítica, e seria o grande marco de sua trajetória de escritor. No mesmo ano, em 

dezembro, ele defendeu, com êxito, a sua tese de conclusão de curso, chamada Considerações sobre 

a Nostalgia. Nesse ínterim, ele atuou como médico em sua cidade natal, ajudando principalmente 

as camadas mais baixas da população, que passou a chamá-lo carinhosamente de “Doutor 

Macedinho”.  

De acordo com Lopes e Polito (2004 p. 116) sua tese ocupa-se de temas de psicologia e 

psiquiatria, bastante comuns durante os anos de 1840, se inserindo no momento de 

institucionalização acadêmica destas duas ciências no Brasil, que coincide com a criação da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. É importante notar que a nostalgia é um tema bastante 
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assíduo na literatura romântica daquela época e traz em seu bojo a construção de uma ideia de 

pátria, pois sua definição é ligada à questão do deslocamento e do desenraizamento.  

Macedo dentre suas múltiplas atividades, trabalhou no magistério, como membro do 

Conselho Diretor de Instrução Pública na Corte e lente de História do Brasil, e, a partir de 1858, 

de coreografia do Imperial Colégio Pedro II. Participou, também, da vida política fluminense 

escrevendo no jornal A Nação, do Partido Liberal, pelo qual foi eleito em diferentes oportunidades 

– para a Assembleia Provincial do Rio de Janeiro em 1854 e para a Assembleia Geral Legislativa, 

nos anos de 1864/1866, 1867/1868 e 1878/1881. Em 1845, entrou para o Instituto Histórico e 

Geográfico do Brasil (IHGB) como membro efetivo, participando do momento fundador da 

historiografia brasileira (GUIMARÃES, 1988, p. 5-27). Esse foi eleito por unanimidade, sendo um 

dos poucos que ingressaram no instituto com menos de vinte e cinco anos e, em 1848, foi eleito 2º 

Secretário.  

Joaquim Manuel de Macedo no momento escreve seus livros, a história está se oficializando 

como uma disciplina nova, que, ocupa a função de “mestra da vida”, e passa a ter um caráter mais 

“filosófico”. Ela se torna “um terreno privilegiado da demonstração do sentido da existência social” 

(FURET, 1990, p. 122–124). Com a procura do progresso e da civilização nos povos e nações, a 

história passa a se apresentar como memórias da vida. Devido a isso Selma Mattos, indaga que 

“mais do que os contrastes entre os sucessos nas duas atividades [de historiador e professor], o que 

detalha que o autor das Lições é a unidade que acabou por estabelecer entre as mesmas” (MATTOS, 

2000, p. 63). Em síntese, Joaquim de Macedo conquistou de modo eloquente articular as duas 

atividades, propiciando o conhecimento da história “verdadeira” pela via do ensino público: 

 

Cabe a glória de haver lançado a ficção brasileira na senda dos estudos de 

costumes urbanos, e o mérito de haver procurado refletir fielmente os da sua 

cidade. O valor documentário permanece grande, por isso mesmo, na obra que 

deixou. Os saraus, as visitas, as partidas, as conversas; os domingos na chácara, 

os passeios de barca; as modas, as alusões à política; a técnica do namoro, de que 

procura elaborar verdadeira fenomenologia; a vida comercial e o seu reflexo nas 

relações domésticas e amorosas – eis uma série de temas essenciais para 

compreender a época, e que encontramos bem lançados em sua obra, de que 

constituem talvez o principal atrativo para o leitor de hoje (CÂNDIDO, 1997, p. 

129). 

 

 

Joaquim de Macedo entre os anos de 1835 e 1850 conheceu e casou-se com Maria Catarina 

Sodré, que era prima-irmã do poeta ultra-romântico Álvares de Azevedo. Semelhante aos seus 
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heróis e suas heroínas, Macedo enfrentou diversos obstáculos para conseguir sua amada, vencendo 

a oposição do pai dela, e concretizando o casório após dez anos de namoro. Seu casamento não lhe 

proporcionou filhos. Segundo conta o biógrafo Ernesto Sena, ao conversar com Catarina quando 

ela já estava viúva, ela lhe revelou: “Oh! Ele me queria muito, sinceramente. Raras vezes saía à rua 

sem ser minha companhia. Fui feliz, muito feliz” (SENA,..., p. 65-82). Essa felicidade no 

casamento transparece também em seus escritos, com o tom moralizante, com o marido fiel, a 

esposa dedicada e o final feliz. Antônio Cândido também aponta para um aspecto importante do 

papel social de Macedo, quando assinala que:  

 

No Brasil a figura de Macedo em suas obras, aparece na figura virtualmente 

profissional do escritor, o homem que mesmo não vivendo da sua obra (que seria 

impossível no acanhado meio do Rio de Janeiro daquele tempo), se apresenta e é 

avaliado como produtor regular de textos que formam um conjunto, mediante o 

qual será aplaudido ou rejeitado. O seu papel social, sob este aspecto, foi decisivo 

(CÂNDIDO, 1999, p. 46).  

 

Portanto, percebe-se que o impacto de sua obra foi sentido tanto na sociedade que ele 

representava como em seus romances, quanto aos escritores românticos que vieram após sua 

primeira publicação. Assim, Macedo foi um escritor que, apesar de ter sofrido duras críticas durante 

o século XX, chegou até o XXI, para o grande público, como o autor de um romance – A 

Moreninha. Já no campo de pesquisa, seus romances chegaram como belos exemplares de 

romances de costumes, nos quais aparece descrito o universo social da corte fluminense. 

 

A moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo  

 

 A história A Moreninha é contada por um narrador onisciente observador dos 

acontecimentos. O romance está dividido em 24 capítulos, com textos completos que poderiam ser 

lidos em jornais diariamente. Em cada episódio o narrador deixa pistas para que o leitor 

compreenda o desenvolvimento da trama.  A narrativa tem duração curta, a história se passa em 

um mês, entre os dias 20 de agosto e 20 de julho. 

O narrador tinha minuciosidade com a indicação do tempo, revelando a evolução dos 

sentimentos e as modificações que os personagens passavam. Quatro jovens vão passar um final 

de semana na ilha de Paquetá na casa da avó de um dos deles, Felipe. Eles são estudantes de 

medicina: Leopoldo, Augusto, Fabrício e Felipe. Estes rapazes fizeram uma aposta, que um deles 

ficaria apaixonados por uma das moças daquele local e que deveria escrever um romance se isso 
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acontecesse. “Todos hesitaram, mas Augusto conheceu a prima de Felipe dona Carolina “A 

Moreninha” um jovem de 15 anos na qual o autor a descreve como: travessa como um beija-flor, 

inocente como uma boneca, faceira como um pavão, e curiosa, como... uma mulher” Macedo 

(1882, p.81). Ainda é possível ressaltar essas características no trecho abaixo: 

 

Hábil menina é ela! Nunca seu amor próprio presidiu com tanto estudo seu 

toucador e, contudo, dir-se-ia que o gênio da simplicidade a penteara e vestira. 

Enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, 

posto em tributo toda a habilidade das modistas da Rua do Ouvidor e coberto seus 

colos com as mais ricas e preciosas jóias, D. Carolina dividiu seus cabelos em 

duas tranças, que deixou cair pelas costas; não quis ornar o pescoço com seu 

adereço de brilhantes, nem com seu lindo colar de esmeraldas; vestiu um 

finíssimo, mas simples vestido de garça, que até pecava contra a moda reinante, 

por não ser sobejamente comprido. E vindo assim aparecer na sala, arrebatou 

todas as vistas e atenções. MACEDO (1882, p.212-213). 
 

 

A Moreninha se destacava entre as demais primas de Felipe com tamanhas qualidades e 

seus elegantes adereços que evidenciavam seu charme e beleza exótica chamando assim atenção 

do seu pretendente e todos a sua volta. Ela se diferenciava das outras primas tanto pela beldade 

quanto pela sua inteligência e suas travessuras. 

Diante disso, mesmo Augusto sendo defensor da tese de que deveria amar todas as mulheres 

e entregar-se ao amor perdidamente, mas esses sentimentos deveriam ser transitórios, sendo visto 

pelas donzelas como uma pessoa inconstante. Só os encantos da moreninha foram capazes de fazer 

o personagem central se render a verdadeira magia do amor, os dois depois de muitas peripécias, 

cenas cômicas e encontros despertaram em seus corações o sentimento mais nobre entre eles, assim 

se apaixonaram. Por fim, em uma gruta mágica descobrem que já se conheciam desde criança e 

que vivenciaram um momento romântico aonde haviam feito uma promessa de se casarem quando 

ficassem adultos.  Assim, encerra-se a trama com o noivado dos dois diante dos familiares na ilha 

de Paquetá. 

 

Características do romantismo presente na obra “A moreninha” 

 

 

O Romantismo foi um movimento literário na literatura brasileira que teve início no país 

em 1836, surgiu logo após a Independência do Brasil, com a publicação da obra Suspiros Poéticos 

e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Tal acontecimento histórico é marcado pela busca de 
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novos ideais e mudanças no comportamento da sociedade. A pretensão dos intelectuais da época 

era valorizar as riquezas naturais de sua terra para diferenciar a produção literária das demais dos 

outros países da Europa (BOSI, 2000). 

Assim, os escritores românticos desempenhavam a importante missão de evidenciar em 

suas obras os aspectos positivos predominantes em território brasileiro. O principal elemento que 

figurava nesse cenário era o índio, que representava com sua expressividade a relação do homem 

com a natureza, idealizado como um herói nacional dotado de coragem, inteligência e caráter, sua 

imagem refletia o povo brasileiro. Além disso, outras características do movimento podem ser 

exploradas tais como: Tradições populares, egocentrismo, valorização do sentimentalismo, 

idealização da mulher, o amor, nacionalismo, individualismo, o culto a juventude, saudade da 

infância, concepção de sociedade entre outras.   

Macedo (1998) evidencia na seguinte passagem algumas características de Carolina: 

 

 Toda a dificuldade, porém, está em pintar aquela mocinha que acaba de sentar-se 

pela sexta vez, depois que Augusto entrou na sala: é a irmã de Felipe. Que beija-

flor! Há cinco minutos que Augusto entrou e em tão curto espaço já ela sentou-se 

em diferentes cadeiras, desfolhou um lindo pendão de rosas, derramou no chapéu 

de Leopoldo mais de duas onças de água-de-colônia de um vidro que estava sobre 

um dos aparadores, fez chorar uma criança, deu um beliscão em Felipe, e Augusto 

a surpreendeu fazendo-lhe caretas: travessa, inconsequente e às vezes engraçada; 

viva, curiosa e em algumas ocasiões impertinente... (MACEDO, 1998, p. 25).  

 

 

Pode-se percebe nesse pequeno trecho algumas características da personagem que ficam 

bastante evidentes no seu papel como mulher romântica dentro da obra, e que as atitudes da mesma 

chamam a atenção de todos que estavam ao seu redor DIAS (2012). 

O protótipo de nacionalidade é o fermento que ensejou a obra romântica A moreninha no 

enredo da obra essa característica é representada pela valorização da paisagem exuberante da ilha 

de Paquetá onde ocorre o romance, descrito no trecho a seguir: 

 

Leopoldo deu-lhe o braço, e, enquanto por uma bela avenida, orlada de coqueiros, 

se dirigiam à elegante casa, que lhes ficava a trinta braças do mar, o curioso 

estudante recém-chegado examinava o lindo quadro que a seus olhos tinha e de 

que, para não ser prolixo, daremos idéia em duas palavras. A ilha de... é tão 

pitoresca como pequena. A casa da avó de Filipe ocupa exatamente o centro dela. 

A avenida por onde iam os estudantes a divide em duas metades, das quais a que 

fica à esquerda de quem desembarca está simetricamente coberta de belos 

arvoredos, estimáveis, ou pelos frutos de que se carregam, ou pelo aspecto curioso 

que oferecem. A que fica à mão direita. A moreninha é mais notável ainda fechada 
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do lado do mar por uma longa fila de rochedos e no interior da ilha por negras 

grades de ferro está adornada de mil flores, sempre brilhantes e viçosas, graças à 

eterna primavera desta nossa boa terra de Santa Cruz. De tudo isto se conclui que 

a avó de Filipe tem no lado direito de sua casa um pomar e do esquerdo um jardim. 

(MACEDO, 1998, p. 34-35) 
 

 

Outro aspecto que revela o caráter romântico da obra é o tema que envolve os protagonistas 

Augusto e dona Carolina o amor, percebidos quando o autor faz menção aos sentimentos dos 

personagens: 

 
Em uma das ruas do jardim duas rolinhas mariscavam: mas, ao sentirem passos, 

voaram e pousando não muito longe, em um arbusto, começaram a beijar-se com 

ternura: e esta cena se passava aos olhos de Augusto e Carolina!... 

[...]. E o mancebo, apontando para ambos, disse: 

- Eles se amam! 

E a menina murmurou apenas: 

- São felizes. 

-Pois acredita que em amor possa haver felicidade? 

-Às vezes. 

-Acaso, já tem a senhora amado!...  

-Eu?!...E o senhor? 

- Comecei a amar há poucos dias. [...] - E a senhora já ama também? 

Novo silêncio; ela pareceu não ouvir, mais suspirou. Ele falou menos baixo: 

- Já ama também?... 

Ela abaixou ainda mais os olhos e com voz quase estinta disse: 

- Não...Não sei...talvez... 

- E a quem?... 

-Eu não perguntei a quem o senhor amava. 

-Quer que lho diga?... 

-Eu não pergunto. 

-Posso eu fazê-lo? 

-Não lho impeço. 

-É a senhora. 

D. Carolina fez-se cor-de-rosa e só depois de alguns instantes pôde perguntar, 

forcejando um sorriso: 

-Por quantos dias? 

-Oh! Para sempre!... - respondeu Augusto, apertando-lhe vivamente o braço. 

(MACEDO, 1998, p.....) 

 

 

Macedo por várias vezes faz referência à beleza da mulher brasileira através das 

características das personagens femininas do romance como podemos perceber no seguinte trecho 

“- Que interessante terceto! exclamou com tom teatral Augusto; que coleção de belos tipos!... Uma 

jovem de dezessete anos, pálida... romântica e, portanto, sublime; outra, loura... de olhos azuis... 

faces cor-de-rosa... e.. não sei que mais: enfim, clássica e por isso bela. Por último uma terceira de 
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quatorze anos... moreninha (p. 20-21)”. As presentes características mencionadas revela que a obra 

tem como propósito apresentar através da literatura uma interpretação da realidade brasileira vivida 

na época e uma nova proposta de modernização das camadas sociais do país. 

 

O comportamento da personagem feminina Carolina, na Obra “A Moreninha”. 

 

A figura feminina sempre esteve presente na literatura. Apesar da repressão posta pela igreja 

católica, que acreditava que e leitura de romances influenciaria negativamente o comportamento 

feminino, sendo que foi através da literatura que a sociedade principiou suas normas sobre a mulher 

burguesa. Na literatura brasileira podemos observar que a mulher era destinada apenas para o 

casamento e ser dona de casa, cuidar dos filhos.  

Segundo Alves (2002, p. 88) “A construção de um modelo para mulheres se deve pelo 

próprio desempenho e organização da sociedade burguesa no século XIX”. Na época da ascensão 

burguesa, os escritores, que na maioria eram homens, buscavam construir um modelo de mulher. 

Entretanto, acabaram construindo três tipos de comportamento feminino: mulher anjo, mulher 

demônio e a mulher sedução, essas eram excluídas pela sociedade porque representavam a 

tentação. Inicialmente, esta exclusão se referia apenas as prostitutas, mas percebe-se que no final 

do século XIX passa também a se referir as mulheres intelectuais, pois essas também passaram a 

ganhar seu próprio espaço de acordo com o seu comportamento.   

Esses padrões de ideal feminino foram efetuados nos países europeus etnocêntricos, por 

isso a mulher anjo corresponde à mulher loira, a mulher sedução é configurada a mulher branca 

dos cabelos escuros, já em nosso país a mulher sedução corresponde à mulher morena. No Brasil, 

foi preciso fazer uma adaptação, devido as diferentes tipos étnicos que formaram o país e que 

resultou numa sociedade miscigenada, mas os escritores ainda sim, escolhiam personagens 

brancas.    

Na obra A moreninha de Macedo, dona Carolina possui a cor morena e cabelos cacheados 

para representar exotismo e sedução do sexo feminino, assim, o autor se desvale de qualquer 

preconceito que possa transparecer aos leitores. A mulher demônio, marginalizada pela sociedade, 

por representar a tentação para o homem. Percebemos que na obra citada A Moreninha vai contra 

as imposições sociais, que muda seu próprio destino e que algum modo altera a sociedade que atua.  

 

- Para que, pois, animou o amor que pela senhora sinto?... - Para satisfazer as 

minhas vaidades de moça, somente para isso. Eu o ouvi gabar-se de que nenhuma 
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mulher seria capaz de conservá-lo em amoroso enleio por mais de três dias, e 

desejei vingar a injúria feita ao meu sexo. Trabalhei, confesso que trabalhei por 

prendê-lo; fiz talvez mais do que devia, só para ter a glória de perguntar-lhe uma 

vez, como agora o faço: “Então, senhor, quem venceu: o homem ou a mulher?...” 

(MACEDO, 1998 p. 165). 

  

No fragmento destacado fica evidente a nova postura da mulher diante dos costumes 

amorosos do período citado, na fala da personagem Carolina ela assume uma posição de sedutora 

apenas para satisfazer o seu ego e ganhar o respeito dos homens pelas mulheres ao mostrar que estas 

são capazes de controlar seus sentimentos emocionais para conquistar seus pretendentes a ponto de 

reverter os casos de galanteios. O que no passado esse comportamento era repudiado pela sociedade, 

pois a personagem feminina era apenas uma propriedade dos pais, o que lhes davam o direito de 

decidirem com quem elas deveriam casar-se. Portanto, de acordo com Silva (2012, p. 106) “Ao longo 

do tempo a mulher vai se transformando, e isso ocorre também nas obras literárias, pois a literatura 

dialoga com a história procurando aproximação ou definição do seu campo real”. Ou seja, a literatura 

passa então a salientar as desigualdades existentes entre esses dois gêneros, pois o homem tinha vez 

e voz, já as mulheres eram mais preservadas.   

A personagem Carolina, é marcada na obra pelos traços da heroína romântica: cheia de 

beleza, bondade, enfim, a mulher perfeita, um pouco travessa, é verdade, mas isso não afeta o seu 

caráter:  

D. Carolina, pelo contrário, havia rejeitado dez braços. Queria passear só. [...] Ela 

quer correr, saltar e entender com as outras; [...] ágil, com o seu pezinho sempre 

pronto para a carreira; [...]. (MACEDO, 1998, p. 39). 

 [...] D. Carolina é o prazer em ebulição; se é inquieta e buliçosa, está a sê-lo a sua 

maior graça: aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho, ligeiro como 

abelha, perderia metade do que vale, se não estivesse em contínua agitação. O 

beija-flor nunca se mostra tão belo como quando se pendura na mais tênue flor e 

voeja nos ares; d. Carolina é como um beija-flor completo. (MACEDO, 1998, p. 

73).  

 

Observa-se que Carolina é a imagem da perfeição e sua beleza e vivacidade permitem que 

o narrador a compare com um beija-flor, para enfatizar a delicadeza, a simplicidade e a formosura 

da mulher com a qual Augusto irá casar-se futuramente. 

Conforme DIAS (2012) afirmou que Carolina, A Moreninha, protagonista de sua obra, 

jovem de quase quinze anos, é descrita como uma menina bastante inquieta e travessa, porém, ao 

decorrer do livro percebe-se que em diversas situações que ela se mostra curiosa “como uma 

mulher”. Mora com a avó D. Ana, em uma ilha, devido a perca de seus pais ainda criança. É uma 
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típica personagem que representa todas as moças burguesas que assumiam um papel romântico, 

afim de conquistar um bom pretendente para ser marido. 

Carolina tem um lastro poético indianista que reflete a preocupação fundamental da 

literatura da época: criar e valorizar elementos culturais da jovem nação brasileira. Tem também 

toda a beleza que embriaga e impressiona o homem: “Ela é travessa como o beija-flor, inocente 

como uma boneca, faceira como o pavão, e curiosa como... uma mulher” (MACEDO.1998, p. 37) 

A protagonista através do seu perfil apresenta ao público leitor um comportamento ousado 

agindo com independência e com maior sensibilidade à sua vida interior, pureza e habilidades no 

campo sentimental mas sem se desvincular da estrutura social conservando os princípios culturais 

e morais. Carolina dispunha de inteligência, vivacidade, bondade e originalidade, mas o narrador 

nos mostra que a moça possuía habilidades nos afazeres domésticos para exercer seu futuro a 

missão de esposa. 

Moreninha é uma jovem a frente de seu tempo pois com 14 anos se destaca das demais 

jovens por ter domínio de seus sentimentos e ter uma personalidade singular, ela busca se 

posicionar perante a sociedade de acordo com o que ela acredita, se sente livre para escolher a 

pessoa a quem ela deve amar, e conquista seu amado com seu jeito diferente de ser.  O autor ao 

descrever o gosto de Carolina pelas bonecas levanta a tese de que a jovem já ensaiava sua vida 

adulta, esse ato de cultivar bonecas do ponto de vista histórico no século XIX, refletiu a 

possibilidade das mulheres conhecerem seu estado de alma e assim também a descoberta da sua 

identidade social. 

Segundo Mary Del Priore (2004) “devemos compreender a mulher na história como um 

elemento que sofreu fortes pressões para o desenvolvimento de um condicionamento social, 

controlado e submisso, mas que, no entanto foi capaz de aproveitar as brechas oferecidas pelo 

sistema social e buscar seu próprio posicionamento de liberdade, mesmo nas sociedades mais 

machistas como a patriarcal”.  

Contudo, fazendo essa comparação com Mary Del Priore, percebe- se que na obra A 

Moreninha a personagem Carolina não é uma heroína bem comportada, como as que frequentavam 

os folhetins. Pelo contrário: é travessa e, às vezes, mal-educada; é provocadora e nem um pouco 

ingênua, embora não se possa colocar em dúvida a sua pureza, pois esta era uma qualidade 

Romântica. Enfim, Carolina faz parte do mundo imaginário em que a aparência afirma-se como 
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realidade, em que a ilusão é recebida e é expulsa em que o complicado alia-se ao surpreendente, 

em que os jogos do ser e do parecer se confundem e se instauram na narrativa. 

 

Considerações Finais  

 

Concluímos que o romance gira em torno de sua heroína perfeita e seu herói que luta para 

ter o amor desta e os obstáculos para sua realização, no caso a promessa infantil. Também são bem 

representados os costumes do Rio de Janeiro da época e a classe dos estudantes, da qual Macedo 

fazia parte na época da escrita do livro. Enfim nota-se que a obra de Macedo apresenta todo o 

esquema e desenvolvimento dos romances românticos iniciais. Cheias de tramas fáceis, pequenas 

intrigas de amor e mistério, final feliz com a vitória do amor. E que a obra em si é uma crítica à 

sociedade e costumes da época diferentes dos dias de hoje, que mostra um outro modo de vida, 

outros costumes, além de todas essas transformações estarem formadas no passado. 

Ao estudarmos a obra A moreninha inserida em seu contexto histórico de 

origem, fica claro que ela dialogava com sua época e que se adequava plenamente à ideologia 

vigente, que pretendia modernizar e civilizar o país seguindo valores de 

origem burguesa. As situações narrativas e os tipos de projeções presentes na obra iam de encontro 

ao desejo de corrigir hábitos e traços constantes da cultura local, que não combinavam com a 

imagem que se queria para o país. Como observa a pesquisadora Almeida (2013), a obra pode ser 

vista como um guia bem humorado de boa conduta, que pretendia mostrar brasileiros cultos e 

ajudava a construir uma imagem de país moderno. A obra acolhia as mudanças que estavam sendo 

operadas na Corte desde a chegada da família Real e registrava o otimismo reinante, o clima de fé 

no futuro da nação, a partir de um tom leve e despreocupado, bem diferente das trevas, lágrimas e 

sangue dos folhetins. Contudo, Macedo não pretendia apenas representar a sociedade em que vivia 

como afirmaram alguns críticos, e sim modificá-la. 

Portanto, de acordo com a autora a mulher começou a ganhar voz, lutando por seus direitos, 

deixando de ser submissa em relação ao gênero masculino e consequentemente manipulada pela 

sociedade, valorizando seu conhecimento intelectual e provando seu que através de seu 

comportamento, essa passou de mãe, esposa, dona de casa, para trabalhadora do próprio lar.   

Finalmente, esperamos que um número cada vez maior de pessoas possa reconhecer que 

existem mudanças urgentes e possíveis para acontecer, objetivando que os seres humanos possam 

articular uma vivência mutuamente inclusiva. Onde homens e mulheres possam compreender suas 
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vidas por uma visão mais ampla, para que a partir daí, consigam participar das mais variadas formas 

da criação de um futuro sustentável, igualitário e renovado. 
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RESUMO: O presente artigo, intitulado “Ludicidade como atividade para aprendizagem e desenvolvimento 

de alunos com necessidades educacionais especiais-NEE’s” tem como objetivo geral investigar como os 

alunos com NEE’s matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental são incluídos pelos professores 

nas atividades lúdicas. E, objetivos específicos: identificar o que os professores sabem sobre ludicidade para 

o ensino e aprendizagem de alunos com NEE’s; caracterizar as atividades lúdicas desenvolvidas por 

professores para incluir os alunos com NEE’s no processo de escolarização; e compreender como as 

atividades lúdicas desenvolvidas contribuem para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais nas atividades lúdicas das escolas de Caxias-MA. A motivação surgiu quando participava, de uma 

atividade intitulada “Semana Mundial do Brincar”, percebemos que alguns alunos com deficiências não 

estavam incluídos nas atividades realizadas nessa atividade. Na construção desse trabalho utilizamos 

estudos de Stainback (1999),  Winnicott (1975), Vigotsky (1998), Sassaki (1997) e Santos (1997), que 

contribuíram para fundamentar o estudo. Foi utilizada a pesquisa qualitativa do tipo descritiva. Para a coleta 

e registro de dados utilizamos a entrevista semi estruturada. A entrevista foi mediada pela questão geradora: 

Qual a relação entre ludicidade e o processo de escolarização de alunos com necessidades educacionais 

especiais na escola regular? Os resultados mostram que os professores entendem a relevância da ludicidade 

para o processo de escolarização de alunos com NEE’s em escola regular, bem como as dificuldades de 

incluir esses alunos nas atividades, sobretudo diante das condições objetivas e subjetivas que esses 

profissionais se deparam para a inclusão escolar desses alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Escolar. Ludicidade. Ensino Fundamental. Aprendizagem. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso que tem como tema: A 

ludicidade como atividade para aprendizagem e desenvolvimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais-NEE’s. O estudo partiu da seguinte problemática: Como os alunos com 

NEE´s que estudam no Ensino Fundamental, anos iniciais, são incluídos nas atividades lúdicas nas 

escolas de Caxias-MA? Teve como objetivo geral: investigar como os alunos com deficiência são 

incluídos pelos professores nas atividades lúdicas para o ensino e aprendizagem. E, como objetivos 

específicos: 1) Conhecer o que os professores entendem sobre ludicidade para o ensino e 

aprendizagem de alunos com NEE´s; 2) Identificar as atividades lúdicas desenvolvidas por 

professores para incluir os alunos com NEE´s no processo de escolarização; 3) Compreender como 

as atividades lúdicas desenvolvidas em sala de aula contribuem para a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas de Caxias-MA. 
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O texto está estruturado em três partes: primeiramente abordamos sobre a história da 

educação especial e inclusiva no Brasil, depois destacamos os aspectos teóricos sobre Vygotsky e 

a educação especial: perspectiva da pedagogia sócio histórica e, por fim tratamos da ludicidade 

mediando a inclusão escolar de alunos. 

 

BREVE CONSIDERAÇÕES ACERCA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA 

 

 

A trajetória das pessoas com necessidades educacionais especiais é marcada por 

discriminações e lutas a favor do direito de ser cidadão como qualquer outro. É importante 

identificar quatro momentos históricos que subsidiaram os percursos para o surgimento da 

educação especial e inclusiva.  

O primeiro momento faz referência ao período da exclusão, em que as pessoas com 

deficiência eram rejeitadas, ignoradas, perseguidas ou mesmo exterminadas. Neste período os 

gregos e romanos profetizava males futuros, culpabilizavam as pessoas com deficiências, 

acreditando que estavam pagando por algo de ruim feito no passado e se afastavam dessas pessoas 

e de seus familiares. Nesta compreensão, quando essas pessoas não eram abandonadas, eram 

lançadas como pedras, de cima de rochas para que fossem mortos. Nesse contexto, Correia (1997, 

p. 13), descreve que: 

 

Na Idade Média, a sociedade dominada pela religião, considerava que a 

deficiência decorria da intervenção de forças demoníacas e, nesse sentido, muitos 

seres humanos física e mentalmente diferentes – e por isso eram associados à 

imagem do diabo e a atos de feitiçaria e bruxaria – foram vítimas de perseguições, 

julgamentos e execuções (CORREIA 1997, p. 13). 

       

Entendemos como o autor (1997) que esse período foi de extermínio de pessoas que 

nasciam ou adquiriam deficiências, por entenderem que elas representavam males para a sociedade 

da época. 

 Outro momento da história na constituição da educação especial é a fase da segregação, 

que perdurou ao longo do século XIX e da primeira metade do século XX. Neste período os 

deficientes foram inseridos em instituições que tinham caráter assistencial. O clima era propício à 

criação de instituições, e estas foram construídas longe das povoações e as famílias levavam as 

pessoas deficientes para serem tratadas e dessa forma, eram afastadas da família. Por serem 
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construídas em locais distantes das povoações, ao serem internadas, as pessoas com deficiências, 

permaneciam incomunicáveis e privadas de liberdade. (GARCÍA, 1989, apud JIMÉNEZ, 1997).  

   Salientamos que, nesse período já se percebia transformações na sociedade, 

consequentemente houve mudança na educação especial que originou a fase da integração. Nessa 

fase foi o momento onde se começou a ter uma atenção voltada para a educação dessas pessoas. 

No entanto, a educação dessas pessoas ainda acontecia separada dos demais, surgindo fatores que 

contribuíram para questionar a institucionalização de espaços sociais e educacionais para as 

pessoas deficientes. Ainda nesse período, surge o desenvolvimento de Associações de Pais e 

Amigos e de voluntários que reivindicaram em nome da Declaração dos Direitos do Homem e dos 

Direitos da Criança os direitos das pessoas com deficiências para conquistarem um lugar na 

sociedade. Com isso a educação, desses educandos, deveria ser realizada em instituições de ensino 

regular.  

Conforme Unesco (1994), foi realizado o movimento em prol da inclusão que foi 

impulsionado pela Declaração de Salamanca, aprovada pelos representantes de vários países e de 

organizações internacionais. Defendendo que a escola regular deve se ajustar a todas as crianças, 

independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras, isto é, crianças com 

deficiência, de rua, crianças que trabalham, de populações imigradas, nômades, crianças 

pertencentes a minorias linguísticas, étnicas, culturais e crianças de áreas, grupos desfavorecidos 

ou marginais.  

  Esta declaração possibilitou contribuição decisiva para perspectivar a educação de todos 

os alunos. Ressaltamos o que afirma Leitão (2006, p.12), acerca da educação de pessoas com 

deficiência: 

 

Colocar os alunos em contextos separados de aprendizagem é negar a esses alunos 

a oportunidade de poderem no contexto da turma, interagir com os colegas e aí 

desenvolverem as competências acadêmicas, sociais, linguísticas, culturais, 

musicais que só a sala de aula proporciona ( LEITÃO 2006, p.12). 

As palavras de Leitão (2006) definem o que representa o modelo educacional atual, que é 

o da inclusão. Este tem como filosofia objetivar a construção de um paradigma educacional onde 

todas as crianças, possam ser valorizadas e respeitadas. Entendemos como a autora (2006), para 

termos escolas inclusivas é salutar que estas disponibilizem salas de aula onde possam receber uma 

diversidade de alunos, com e sem deficiências. 
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ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE VYGOTSKY E A EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Neste tópico resgatamos estudos de Vygotski, por compreendermos ser este um dos autores 

que trouxe significativas contribuições para a educação especial. Lev vygotsky nasceu em 1896 na 

Bielo-Rússia, de família judia, no ano de 1918 formado em Direito pela Universidade de Moscou, 

casou aos 28 anos, tendo duas filhas. Veio a falecer em 1934, vítima de tuberculose, doença com 

qual conviveu durante quatorze anos. 

  A partir de suas experiências na área da saúde e da Psicologia, se dedicou ao estudo dos 

distúrbios de aprendizagem e de linguagem, das diversas formas de deficiências congênitas e 

adquiridas, sendo assim, motivando-o a escolha pela Medicina. Ao atuar nessa área, fundou o 

laboratório de psicologia da Escola de Professores de Gomel, dando várias palestras, que, 

posteriormente, foram publicadas no livro Psicologia Pedagógicas no ano de 1926. 

Demonstrou interesse pela psicologia acadêmica a partir de trabalhos envolvendo 

problemas de crianças com defeitos congênitos, tais como: cegueira, retardo mental severo, surdez 

entre outras, nos quais dedicaria anos de estudos buscando oportunidades de compreensão dos 

processos mentais humanos, sendo este o centro do seu projeto de pesquisa. 

Para Vygotsky (1989), a criança nasce apenas com as funções psicológicas elementares e a 

partir do aprendizado da cultura, tais funções são transformadas em funções psicológicas 

superiores, sendo estas o controle consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade 

do indivíduo em relação às características do momento e do espaço presente. Acrescenta, ainda, 

que as crianças com deficiência, podem alcançar o mesmo desenvolvimento de uma criança 

normal, só que de modo diferente, por outra via. Assim, entendemos ser extremamente importante 

para o pedagogo conhecer essa peculiaridade, que é a lei da compensação (VYGOTSKY, 1989). 

Para o autor (1989) uma criança com deficiência sendo excluída na família, da escola e da 

comunidade, pode acarretar consequências psicossociais delicados na dinâmica sociogênica de seu 

desenvolvimento infantil sadio. É preciso intensas e positivas trocas psicossociais que fortaleça o 

seu desenvolvimento em todos os aspectos. 

Vygotsky (1989) infere que devemos levar em consideração, ao trabalhar o 

desenvolvimento da criança, sua vida social e sua cultura. Entendemos que assim também deve ser 

com a pessoa deficiente . Por isso, ao nos depararmos com deficiência da criança, há necessidade 
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de se criar formas culturais alternativas de desenvolvimento que provocam o uso de recursos 

especiais.  

Entrelaçando ao pensamento do autor (1989) compreendemos que a educação da pessoa 

com deficiência deve acontecer, não porque são deficientes, tratados como coitadinhos, mas, 

porque devemos levar em consideração o potencial de desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores e a capacidade de cada educando (VYGOTSKY, 1989). Desse modo, os professores 

necessitam envolver as pessoas com deficiência em diferentes espaços de atividades, buscando 

sempre sua inserção no meio da sociedade, pois a especialidade da educação especial, está em gerar 

experiências, por percursos diferenciados, necessário para o desenvolvimento cultural e social da 

criança. 

É importante ressaltarmos que os estudos de Vygotski (1997) deixaram contribuições 

importantes, sobretudo, para reflexões atuais a respeito das pessoas com deficiência.  Para o autor, 

se o educador trabalhar diferentes metodologias com essas pessoas, conseguirá desenvolver suas 

habilidades e capacidades integrais.  

 

LUDICIDADE MEDIANDO A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM NEE’s 

 

As atividades lúdicas são essenciais para que a criança reproduza situações vividas em seu 

cotidiano, a partir da imaginação e pelo faz de conta. (MALAQUIAS, 2013). O lúdico é primazia 

ao mundo infantil, perpetuando por toda a vida do ser humano.  

Consideramos a ludicidade, o jogo e o brincar extremamente importantes para a formação 

da criança. E, que, contribui essencialmente para a inclusão escolar de alunos com NEE’s, se 

utilizada no ambiente escolar, propiciando a aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. Para 

Stainback e Stainback (1999, p.11) “a escola é o espaço onde todos fazem parte, em que todos são 

aceitos. Toda a comunidade escolar deve ajudar as crianças especiais nas atividades lúdicas, assim 

a inclusão será bem-sucedida”. 

De acordo com Macedo (2005, p.13), “ [...] o brincar é fundamental para o desenvolvimento 

infantil em vários aspectos físico, emocional e social da criança”.  Ancoramos ao pensamento de 

Macedo, pois analisamos que o brincar é a principal atividade das crianças quando estão em 

momentos de lazer e entretenimento. As crianças têm bastante energia e distribui toda essa energia 
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na brincadeira, quando não estão doentes ou impedidas, elas se divertem por gostar e sentir prazer 

(MACEDO, 2005). 

Santos, (1997) é outro autor que apresenta discussões sobre a ludicidade, pois entende que 

“o lúdico torna a aula mais interessante, produtiva, atraente facilitando a aprendizagem dos 

educandos e melhorando o rendimento dos alunos no aprendizado” (p. 12). Assim como, também, 

na relação com os professores e demais colegas de sala, além de melhorar o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural.  

Com o exposto acerca da relevância da ludicidade, entendemos que todos os educadores 

deveriam optar pelo uso dessa ferramenta de ensino, pois acreditamos ser uma possibilidade para 

viabilizar o aprendizado e desenvolvimento dos alunos, em todos os aspectos. Com a brincadeira 

as crianças desenvolverão afeto com os demais e com os professores, haverá companheirismo, 

respeito, amizade, criatividade e formação de um ser que se valoriza e conquista sua própria 

autonomia.  

O lúdico é uma ferramenta que pode contribuir para a inclusão escolar, desde que seja 

utilizada no momento certo e da forma correta. Ponderamos que, na educação inclusiva trabalhar a 

ludicidade é aceitar o aluno com singularidades e especificidades, ou seja, como um sujeito 

participante e incluso no processo de aprendizagem. Dessa forma, através de atividades lúdicas a 

inclusão escolar se torna possível, propiciando as crianças especiais uma aprendizagem afetiva, 

levando em consideração a necessidade de cada aluno e suas especificidades. 

As atividades lúdicas, segundo Nhary (2006), são importantes no desenvolvimento do 

sujeito que tenha ou não algum tipo de limitação, pois durante a brincadeira todos são vistos 

como capazes de realizar a atividade coletivamente, dentro das suas potencialidades e capacidades 

físicas, intelectuais, sociais, motora, psicológica. 

             Consideramos o lúdico um instrumento pedagógico essencial, sendo utilizado como meio 

de interação ou como forma de despertar na criança o interesse pela leitura e escrita. Portanto, 

brincar é uma necessidade básica que ajuda no desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e 

social.  Fazendo a relação do lúdico com o brincar, podemos perceber que ambos visa melhorar os 

desenvolvimentos dos alunos nas atividades. 

 

METODOLOGIA 
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O desenvolvimento dessa pesquisa foi realizado no primeiro semestre de 2019, em uma 

Unidade Integrada Municipal, localizada na cidade de Caxias-MA. Essa Unidade atende 60 

crianças, com idade de 4 a 13 anos. Desse total há 30 crianças com necessidades educacionais 

especiais, dentre estes, alunos com autismo, síndrome de Down, deficiência física e déficit de 

aprendizagem, etc. A escolha dessa escola se deu, devido à quantidade de alunos, público da 

educação especial, onde identificamos as participantes da pesquisa.  

O convite para que as professoras participassem desse estudo aconteceu, inicialmente, por 

meio de uma carta de apresentação para a equipe gestora, solicitando autorização para pesquisa. E, 

posteriormente, em conversa informal com as professoras, convidando-as para a participação. 

Realizamos, na sequência, com as participantes, uma entrevista semiestruturada com nove questões 

abertas. 

Temos uma pesquisa de abordagem qualitativa, por entendermos como Goldenberg (1997, 

p. 34), que esta modalidade de pesquisa “direciona o pesquisador a não se preocupar com a 

representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social”. 

Neste estudo também foi realizada a pesquisa descritiva, que segundo Silva e Menezes (2000, p.21) 

esse tipo de pesquisa visa buscar uma série de informações sobre o processo de inclusão de alunos 

com deficiência em atividades lúdicas.  

Outrossim, também foi utilizada uma pesquisa de campo que por sua vez, visou buscar 

dados junto a população participante do estudo, onde se pretende analisar como ocorre o fenômeno 

no contexto escolar, visto que essa pesquisa procura o aprofundamento de uma realidade específica. 

(GIL, 2008). 

Realizamos também uma observação direta, que permitiu o conhecimento da realidade da 

escola, bem como, também conhecer melhor o trabalho dos educadores entrevistados, possibilitou 

contato com a instituição pesquisada.  

Para enriquecer a pesquisa foi desenvolvido um roteiro de entrevista composto por 9 (nove) 

questões, mediadoras das discussões entre entrevistador e entrevistados. As entrevistas foram 

realizadas com seis professores de 1º ao 5º ano. Fizemos opção pela entrevista, por analisarmos 

que é uma técnica que permite o pesquisador ter um contato maior com a pessoa entrevistada.  

Nesta pesquisa, foi utilizada a pesquisa semiestruturada que, na perspectiva de Gill (2010), 

é uma técnica de investigação que permite, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão do 

entrevistado e a manutenção do foco pelo entrevistador durante a entrevista. A entrevista gravada 
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e transcrita, na qual os dados foram tabulados, possibilitando assim, a realização da análise frente 

ao referencial teórico. 

 

ANALISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

A análise e interpretação de dados foram organizados seguindo o modelo de Ludke e André 

(1988). O material coletado foi examinado com intuito de aprofundar o conhecimento acerca do 

tema em estudo. O primeiro passo foi a construção de um conjunto de categorias descritivas. 

Para formulação destas categorias foi necessário ler e reler o material até chegar a uma 

espécie impregnação de seu conteúdo. Estas leituras possibilitaram a diferenciação do material em 

seus elementos componentes. É importante lembrar que nesta etapa deve ser considerado tanto o 

conteúdo manifesto quanto o conteúdo latente do material (LUDKE; ANDRE, 1988). 

O material coletado das fontes foi examinado com intuito de aprofundar o conhecimento 

acerca do tema em estudo. 

Para análise das respostas das professoras, realizamos várias leituras do corpus empírico, 

que possibilitaram estabelecer ligações entre os autores do referencial teórico, relacionando-os com 

a prática do pesquisador, a fim de elucidar os questionamentos propostos na pesquisa.  

Para este estudo, apresentamos a entrevista que realizamos com uma, das seis professoras, 

entrevistadas. 

Apresentamos, a seguir, algumas das perguntas e respostas realizadas com as professoras 

participantes: 

 

1. O que você entende por inclusão dos alunos com necessidades especiais? 

 

Diamante: É oferecer o mesmo tipo de educação para todos os alunos. 

Perola: Entendo por inclusão, não privar o aluno especial do convívio escolar e das demais 

atividades que os outros alunos participam porem adequando o ensino a seu tipo de necessidade. 

Diante das respostas dadas pelas professoras, podemos observar que compreendem o que 

vem a ser essa inclusão. Entretanto, teoricamente, evidencia-se a compreensão do que venha a ser 

inclusão, mas, que, na prática as dificuldades para a inclusão escolar de alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação são evidenciadas diante 

do cenário educacional atual. Estamos vivenciando o contexto da inclusão, porém não acontece 
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como preconiza as leis, pois para que ocorra inclusão, deve haver adaptações tanto na parte da 

infraestrutura da escola quanto, no currículo, sendo assegurado pela Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007) e pelo Decreto 7611/2011 no que se refere 

ao Atendimento Educacional Especializado. Nesse sentido, Drago (2013, p. 63) ressalta que: 

A inclusão escolar é uma realidade e, como tal merece ser encarada de forma 

contextualizada no cotidiano escolar. A proposta de uma educação inclusiva é 

muito maior do que somente matricular a criança na escola comum, na verdade, 

implica dar outra/nova lógica à escola transformando suas práticas, suas relações 

interpessoais, a formação dos docentes e demais profissionais, e seus conceitos, 

pois a inclusão é um conceito que emerge da complexidade, e como tal, exige o 

reconhecimento e valorização de todas as diferenças que contribuiriam para um 

novo modo de organização do sistema educacional (Drago 2013, p. 63). 

Como afirma o autor (2013), a inclusão é algo que precisa ser apresentada no contexto 

escolar. A educação inclusiva vai, muito além do que apenas colocar o aluno na sala regular, junto 

com os demais alunos, requer transformações nas práticas dos professores, de formação dos 

educadores para trabalhar com esse aluno, adaptações de recursos para que esse aluno se sinta 

incluído e valorizado. 

Como afirma o autor, a inclusão escolar é algo que precisa ser apresentada no contexto 

escolar, a educação inclusiva vai muito além do que apenas colocar o aluno na sala regular junto 

com os demais alunos, requer transformações nas práticas dos professores, formação dos 

educadores para trabalhar com esse aluno, adaptações de recursos para que esse aluno se sinta 

incluído e valorizado. 

 

2. Para você quem são os alunos da educação especial incluídos na escola regular? 

Diamante: Autistas, deficiente auditivo, deficiente visual, cadeirante, deficiência 

intelectual e déficit de aprendizagem. Ou seja, todas as crianças que precisa de cuidado e apoio.  

Perola: Alunos com deficiências intelectuais, TEA e dislexia. 

Nas respostas das professoras foi possível perceber que, sabem quem são os alunos da 

educação especial incluídos na escola regular, e os que são contemplados com a educação inclusiva. 

É importante destacar, também, a Política Nacional de Educação na perspectiva da educação 

inclusiva (BRASIL, 2007), no que diz respeito ao público da educação especial, pois consideram 

alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
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intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas 

(BRASIL, 2007, p.14) essas são algumas deficiências encontradas na escola, na sala regular.  

 

3. Como você compreende o processo ensino-aprendizagem de alunos com necessidades 

educacionais especiais? 
 

Diamante: É um processo bastante complicado, eu nem sei pra que eles vem para escola, 

não aprendem nada, não sabem de nada, os pais não ajudam, as cuidadoras só dão apoio, eu não 

sei trabalhar com esses alunos, na verdade nem gosto, eu fiz especialização de libras só pra ganhar 

título.  

Perola: Compreendo como um desafio que exige do educador e da escola elaborar 

estratégias e ferramentas para atender esse aluno e facilitar o seu aprendizado. 

Diante das respostas dadas pelas educadoras, observamos o fato de    destacarem como é 

difícil o processo de ensino aprendizagem para as crianças especiais, incluídas na escola regular, 

acrescentaram ainda que não se sentem preparadas. Diamante destaca que os alunos com NEE’s 

não deveriam ir à escola regular, PPS não há condições objetivas e subjetivas para o processo de 

escolarização desses educandos. 

Entendemos como Anastasiou (2002, p. 81) que:  

 

Os sujeitos são seres sociais críticos, transformando a sociedade em que vive e nessa 

transformação são transformados, por tanto o ter adquirido durante toda a graduação e o 

fazer ou seja, a prática de sala de aula devem servir para ser e fazer melhor, pois esse é o 

momento em que o educador vai colocar em prática toda a teoria que aprendeu durante 

todo o curso, a fim de que o ensino- aprendizagem contribua para a conscientização 

crítico-reflexivo dos sujeitos históricos e se recriem as possibilidades de uma pedagogia 

humanizadora, numa perspectiva crítica e transformadora. Dentre esses processos de 

ensino e aprendizagem a escola inclusiva precisa acolher e educar todos os alunos sem 

distinção (ANASTASIOU 2002, p. 81). 

 

Assim, para que aconteça de fato a inclusão cabe aos educadores buscarem conhecimentos, 

formação, entenderem sobre as singularidades de cada aluno e de como trabalhar com esse público. 

Compreendemos que, todos os educadores, que foram nossas participantes, são graduados em 

pedagogia e, assim, foram-lhes apresentadas teorias e práticas capazes de ajudar no momento da 

prática em sala de aula.  

 

CONCLUSÃO 
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Os resultados das entrevistas mostraram, dentre outros, que os professores pesquisados 

entendem a relevância da inclusão, desses alunos, nas atividades lúdicas para o processo de 

escolarização de alunos com NEE’s em escola regular, bem como as dificuldades de incluir os 

alunos com deficiências nessa atividade. Ao ressaltarem a importância da ludicidade, desvelamos 

que vão ao encontro das análises de Winnicott, (1975, p. 63) ao afirmar: é “fundamental que todas 

as crianças tenham a oportunidade de brincar, pois é através dessa brincadeira que ela estabelece a 

primeira comunicação com o meio em que vive”. A concepção de brincar de Winnicott, desvela 

que o brincar faz com que a criança se aproprie da cultura a qual está inserida, pois reflete nas 

brincadeiras as ações vivenciadas no contexto familiar e escolar. Nessa interpretação, entendemos 

ser por meio de atividades lúdicas, que a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças, com e 

sem deficiências, serão potencializados.   

Não só os professores, a escola, mas a sociedade, em geral, nos dias atuais, demonstra 

compreensão da relevância da inclusão escolar de alunos com NEE’s. As condições objetivas e 

subjetivas enfrentadas pelos professores para que a inclusão ocorra eficazmente, com 

aprendizagem e desenvolvimento significativos de alunos com NEE’s na escola regular, parecem 

não acompanhar essa relevância social. Sobretudo, quando se discute sobre atividades 

desenvolvidas em sala de aula para viabilizarem o processo de escolarização dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 Dentre as diferentes atividades, consideramos a aplicabilidade da ludicidade pelos 

professores como dinâmica para motivar e envolver os alunos, para apropriação dos 

conhecimentos, como essencial para esse processo. Mas, que é negada para os alunos com NEE’s, 

pois evidenciamos nos discursos dos professores, não saberem como trabalhar com esses alunos e, 

assim, não se sentem capazes de incluir esses alunos nas atividades que realizam, principalmente 

as lúdicas.   

Sem o envolvimento desse grupo especial de alunos nas atividades lúdicas com os demais 

alunos, não haverá possibilidades para seu aprendizado e desenvolvimento. Exaltando o legado 

histórico de exclusão social e educacional que esse grupo passou e, continua presente na atualidade.  

 

ABSTRACT: The present article, entitled " playfulness as an activity for learning and development of 

students with NEE’s. This is a cut-off from our TCC course completion work that we are developing in the 

course of license in pedagogy. It has as general objective to investigate how students with NEE’s enrolled 

in the initial years of elementary education are included by the teachers in the playful activities. And, specific 

objectives: to identify what teachers know about playfulness for the teaching and learning of students with 
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NEE’s; characterize the playful activities developed by teachers to include students with SEN in the 

schooling process; and to understand how the playful activities developed contribute to the inclusion of 

students with special educational needs in the playful activities of the Caxias-MA schools.. The motivation 

arose when I participated, as an academic, in an activity entitled "World Play Week", in this we noticed that 

some students with disabilities were not included in the activities accomplished in this week. In the 

construction of this work we use studies by Stainback (1999), Winnicott, (1975), Vigotsky (1998), Sassaki 

(1997) and Santos (1997). Qualitative research of the descriptive type was used. In order to collect and 

record data, we used the semi-structured interview. The interview was mediated by the generating question: 

What is the relationship between playfulness and the schooling process of students with special educational 

needs in the regular school? The results show that teachers understand the relevance of playfulness to the 

process of schooling of students with NEE’s in a regular school, as well as the difficulties of including these 

students in the activities, makes it necessary for teachers to review their practices against their assignments, 

for school inclusion occurs. 

 

KEYWORDS: School Inclusion, Playfulness, Elementary School, Learning. 
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RESUMO: O presente artigo trata das práticas pedagógicas dos professores de alfabetização com os alunos 

nos anos iniciais, e tem como objetivo geral identificar como ocorrem as práticas pedagógicas desses 

professores no processo de alfabetização dos alunos nos anos iniciais em uma escola municipal de 

Imperatriz/MA. Entende-se o processo de alfabetização como uma das etapas mais importantes no processo 

de ensino e de aprendizagem dos alunos nos anos iniciais. O presente estudo tem como problema o seguinte 

questionamento: Como ocorrem as práticas pedagógicas dos professores no processo de alfabetização nos 
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anos iniciais de uma escola pública municipal de Imperatriz/MA? A abordagem utilizada na pesquisa foi à 

qualitativa, com caráter bibliográfico, exploratório e descritivo, foram aplicados questionários com os 

professores para entender como as práticas pedagógicas acontecem em sala de aula, depois foi feito um 

comparativo da teoria com a prática. De acordo com os estudos e análises coletadas, descobriu-se que as 

práticas pedagógicas utilizadas pelas professoras tem um papel fundamental no desenvolvimento pessoal 

dos alunos, por isso a importância de se compreender como os professores atuam durante o processo de 

alfabetização e quais práticas pedagógicas são utilizadas. Como resultado da pesquisa foi perceptível que a 

utilização dos métodos, com os alunos nos anos inicias, dá-se por partida de autonomia própria das 

professoras, em que este lhes permite o processo construtivo com os alunos, e se fazendo presente também 

os métodos já existes e oferecidos pela escola. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Práticas Pedagógicas. Tradicionalismo. Aprendizagem 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A alfabetização é uma etapa (ciclo) muito importante na vida escolar das crianças, pois é 

um aprendizado que levará para toda sua vida, onde desse aprendizado todos são dependentes.  

 O objetivo geral dessa pesquisa buscou-se investigar como são desenvolvidas e aplicadas 

às atividades em sala de aula para o processo de alfabetização, conhecer a metodologia que os 

professores utilizam para este trabalho. 

 Este estudo buscou analisar o processo de alfabetização das crianças dos anos iniciais de 

uma escola pública municipal, pois este assunto é de suma importância e mostra que se faz 

necessário discutir em prol das crianças que se encontram com dificuldades de aprendizagem e ao 

mesmo tempo essas dificuldades dentro do contexto escolar se tornam responsabilidades dos 

educadores.   

Considera-se que a pesquisa se torna relevante na medida em que a importância do processo 

de alfabetização é um período significativo na vida dos alunos, pois é um processo de 

transformação para o seu futuro. 

Adentrar o universo educacional é poder compreender de que forma os profissionais da 

educação podem melhorar e colaborar, fazendo essas crianças perceberem que também são capazes 

de aprender a ler e escrever, mesmo que tenham dificuldades, e através dessa dificuldade fazer com 

que elas percebam o quanto é prazeroso persistir e obter êxito. 

 

DESENVOLVIMENTO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS: DESAFIOS E CONSTRUÇÃO DOS 

PROFESSORES 
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A alfabetização é vista em função da vinculação entre o método manuseado que relaciona 

equilíbrio e facilidade da criança. 

De acordo com Ferreiro (2010, p.13): 

Os dois polos do processo de aprendizagem (quem ensina e quem aprende) têm 

sido caracterizados sem que se leve em conta o terceiro elemento da relação: a 

natureza do objeto de conhecimento envolvendo esta aprendizagem. 

 

É relevante mencionar que o processo de alfabetização se dá como um conjunto de duas 

entidades, o professor que entra como mediador, o que ensina a criança como receptores os que 

aprendem. A construção desse percurso de alfabetizar a criança se torna um grande desafio para os 

professores, pois durante as aulas ministradas é necessário que o professor articule métodos que 

envolvam a todos, pois nesse contexto, durante o ensino sempre há crianças com mais facilidade 

na aprendizagem e outras com imensa dificuldade. 

Faz-se importante ressaltar que os professores, embora alguns alunos tenham mais 

dificuldade que outros, devem sempre pensar em uma prática pedagógica que leve o aluno a não 

se atrasar ou se prejudicar por conta dessa oposição.  Existe uma construção original da criança, 

onde ela toma suas próprias convicções como, por exemplo: ela ao mencionar a palavra, imagina, 

e até mesmo consegue “escrever”, mas escreve de sua forma, mais espontânea, tomando convicção 

de associar o que se foi imaginado com o que está escrito. Segundo Ferreiro (2010) o escrito 

aparece, para as crianças, como objeto com propriedades especificas e como suportes de ações e 

intercâmbios sociais. Existem inúmeras variações no mais variados contextos (letreiros, 

embalagens, TV, roupas, periódicos e etc.) 

No cotidiano está relacionado o costume de ponderar a aprendizagem de leitura e escrita 

como um método de instrução escolar. O desenvolvimento da leitura e escrita desperta muito antes 

da escolarização, ou a seja criança traz um breve conhecimento prévio, onde os professores têm 

certa dificuldade em acolher isto. 

Um dos exercícios fundamentais dentro do ambiente escolar para a formação dos alunos é 

a leitura, pois de acordo com Cagliare (2007) é muito mais importante saber ler do que escrever, 

pois o mais prudente que a instituição escolar pode oferecer aos alunos deve estar voltado para a 

leitura.  
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Um dos grandes incentivos é ensinar a criança a ler e escrever, pois alfabetizar, para os 

professores se torna um grande desafio, onde o professor ao se deparar com os alunos em sala de 

aula este profissional saberá que irá encontrar alunos com facilidade e outros com dificuldades para 

com a leitura, há também os alunos que não gostam de ler, pois o estimulo a leitura deve existir 

para que a criança desperte o interesse pela mesma. 

É importante nos anos iniciais o professor criar métodos, alusivo a leitura, pois desde cedo 

é essencial criar o hábito da leitura. 

Segundo Cagliare (2007, p. 148): 

Se o aluno não se sair muito bem nas outras atividades mais for um bom leitor 

pensa ele que a escola cumpriu com em grande parte sua tarefa. Se, porém, outro 

aluno tiver notas excelentes em tudo, mais não se tornar um bom leitor, sua 

formação será profundamente defeituosa e ele terá menos chances no futuro do 

que aquele que, apesar das reprovações, se tornou um bom leitor. 

A leitura é a ampliação da escola em nossas vidas, pois fora do ambiente escolar tudo que 

se deve conhecer, compreender-se na vida é seguido através da mesma, pois ela se torna “superior” 

a qualquer patente. É importante saber quando o aluno já tem o breve início da leitura, pois muitos 

conseguem ler, não por realmente já saber ler, mais por saber associar a imagem com a palavra ou 

até mesmo decorar a palavra, onde de tanto ouvi-la em sua mente já está memorizada.  

Um dos momentos importante da alfabetização é a pratica da leitura, infelizmente a nossa 

realidade no ambiente escolar é outra, “existe a prática”, mas em muitas escolas, a responsabilidade 

do professor é muito vasta, pois durante suas aulas podem até planejar um momento para a leitura, 

mas há alunos que se encontram com outras necessidades de aprendizagem, onde o professor (a) 

deve dar prioridade, e vice versa, onde os alunos (as) durante todo o ano letivo não conseguem 

êxito no aprendizado. 

Quando falamos na prática da leitura se faz importante ressaltar que a responsabilidade não 

cabe somente à escola ou ao professor, pois é essencial que os pais façam parte desse momento, 

ajudando a estimular os seus filhos a ter o habito da leitura, uma vez que uma criança de sete anos 

que ingressa na instituição escolar para se alfabetizar já tem competência de compreender e 

perceber e articular a língua portuguesa com desenvoltura e clareza nas mais variadas situações de 

sua idade. 
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As práticas pedagógicas dos professores no processo de alfabetização 

 

Falar da educação no processo de alfabetização é um assunto vasto e bastante discutido 

atualmente, pois um dos caminhos principais na vida escolar das crianças é a alfabetização, pois é 

um dos processos primordiais e mais importante de sua vida que levará consigo. Buscou-se 

fundamentar-se sobre esse assunto, para conhecermos e refletirmos sobre as práticas pedagógicas 

que os professores utilizam durante o processo de alfabetização. Neste capitulo abordaremos sobre 

as práticas pedagógicas e métodos que a professora x trabalha com os seus alunos em sala de aula. 

Sabemos que a peça fundamental para alfabetizar a criança são os métodos que os 

professores utilizam dentro e fora de sala de aula para desenvolver a leitura e posteriormente à 

escrita. “No intuito de contribuir na promoção do acesso ao conhecimento, todos os profissionais 

da educação, professores e técnicos, precisam garantir a todas as crianças a condição de se 

apropriarem da alfabetização e do letramento efetivamente nos anos iniciais do ensino 

fundamental” (FURGHESTTI, 2012, p.2) 

É essencial que os professores utilizem métodos a que venha desenvolver a leitura e escrita 

da criança. Não é uma tarefa fácil para os professores alfabetizar uma criança, requerem práticas 

diversificadas a qual atende a necessidade da criança, algumas podem ter facilidade, de 

aprendizagem como outras também podem apresentar dificuldades, que na verdade é o que mais 

se encontra as que têm dificuldades “os professores das series iniciais, especialmente aqueles que 

trabalham com as turmas de alfabetização, hoje 1º, 2º, 3º série, por mais que diversifiquem suas 

práticas, usam novas estratégias, propõem atividades diferentes ainda se deparam ao final deste 

bloco, com os alunos não alfabetizados” (FURGHESTTI, 2012, p.2) 

Torna-se relevante propor práticas pedagógicas e desenvolve-las em sala de aula a qual 

tenha resultados para com o processo de alfabetização nos anos inicias. Alfabetizar se torna um 

grande desafio para os professores, onde cabe a este profissional ter criatividade, na qual às práticas 

pedagógicas se torna o principal meio para o conhecimento e aquisição da leitura e da escrita. 

Os profissionais da educação principalmente das escolas públicas são os que mais sentem 

a necessidades durante essa etapa de alfabetizar, pois tem uma grande carência em materiais para 

trabalhar em sala de aula, como por exemplo, livros diversificados, sala de multimeios, bibliotecas, 

etc. Esses meios são um dos métodos principais utilizados pelos professores, dentro da escola, são 

complementos que favorecem e contribui para o processo de alfabetização “parafraseando Morais 
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(2010) a criatividade dos professores deve andar juntamente com o apoio da escola [...] a escola é 

a instituição social responsável pela transmissão convencional do sistema alfabético”. 

Para compreender o processo de alfabetização é importante entender que cada professor 

tem sua forma de trabalhar com seus alunos, suas práticas são diferentes, seus meios de avalições 

são diferentes, tudo isso são fatores que reflete nas práticas pedagógicas. O ideal é averiguar como 

alguns professores trabalham e quais as práticas utilizadas por estes profissionais, podemos 

encontrar respostas multifacetadas, para melhor compreendermos as práticas pedagógicas no 

processo de alfabetização e no decorrer dessa averiguação, podemos também identificar, quais 

professores tem mais êxito utilizados em seus métodos em sala de aula, uma vez que durante esse 

processo, os professores precisam antes conhecer quais as dificuldades que cada aluno apresenta 

para poder então planejar as atividades a serem realizadas. As práticas pedagógicas dos professores 

seus métodos de atividade a ser desenvolvido com os alunos deve acatar as diferenças de 

aprendizagem em sala de aula, onde o principal foco dos professores se discorre para com os alunos 

na leitura e na escrita que é o principal ponto de partida para o meio social. Então partindo desse 

contexto podemos perceber o quão é importante os métodos utilizados pelos professores para 

alfabetizar os alunos, por apresentarem muitas dificuldades também existem as diferenças durante 

o processo e aprendizagem que cada um apresenta tornando mais desafiador para os professores 

(as). 

 

O construtivismo e a prática da alfabetização 

 Todo ser humano já nasce com seu próprio conhecimento, e é capaz de fazer suas próprias 

concepções e correlações com a realidade em que vive, portanto quando se é possível perceber 

estas características principalmente dentro do âmbito escolar cabe aos professores utilizarem 

métodos, práticas pedagógicas para que venha favorecer o desenvolvimento da leitura e da escrita 

onde todo esse construtivismo se dar em uma forma de junção. 

Moll (2009) menciona que a criança ao nascer possui uma base inata de reflexos (ex:sucção) 

sobre a qual começa a construir seu comportamento. O exercício destes reflexos desencadeia a 

construção de estruturas de ação frente a realidade. Para o processo de alfabetização o 

construtivismo é muito importante, pois se caracteriza como métodos pedagógicos onde estimulam 

os professores a terem criatividade para trabalhar dentro e fora de sala de aula.  
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É importante que a criança perceba que os professores dão importância para aquilo que eles 

(as) tomam como procriação, onde dessa forma não só ajuda à criança como também se torna um 

processo com menos obstáculos e para ambos se torna prazeroso, onde a criança se beneficia 

aprendendo e o professor se beneficia com a alegria e vê-lo a ter desenvolvimento. 

Quando a criança faz esse processo de construtivismo podemos caracteriza-lo como 

assimilação e acomodação que para Mol (2008) estes dois processos constituem-se como opostos 

e ao mesmo tempo em que complementares. 

Todo ser humano já nasce com seu próprio conhecimento, e é capaz de fazer suas próprias 

concepções e correlações com a realidade em que vive, portanto quando se é possível perceber 

estas características principalmente dentro do âmbito escolar cabe aos professores utilizarem 

métodos, práticas pedagógicas para que venha favorecer o desenvolvimento da leitura e da escrita 

onde todo esse construtivismo se dar em uma forma de junção. 

Moll (2009) menciona que a criança ao nascer possui uma base inata de reflexos (ex:sucção) 

sobre a qual começa a construir seu comportamento. O exercício destes reflexos desencadeia a 

construção de estruturas de ação frente a realidade. Para o processo de alfabetização o 

construtivismo é muito importante, pois se caracteriza como métodos pedagógicos onde estimulam 

os professores a terem criatividade para trabalhar dentro e fora de sala de aula.  

É importante que a criança perceba que os professores dão importância para aquilo que eles 

(as) tomam como procriação, onde dessa forma não só ajuda à criança como também se torna um 

processo com menos obstáculos e para ambos se torna prazeroso, onde a criança se beneficia 

aprendendo e o professor se beneficia com a alegria e vê-lo a ter desenvolvimento. 

Quando a criança faz esse processo de construtivismo podemos caracteriza-lo como 

assimilação e acomodação que para Mol (2008) estes dois processos constituem-se como opostos 

e ao mesmo tempo em que complementares. 

Partindo desse contexto podemos observar que a teoria construtivista é formada como um 

conjunto de processos, onde nesse conjunto apresenta-se a assimilação, a acomodação, 

conhecimento, aprendizagem e, contudo seus estágios, que para Piaget é uma etapa muito 

significativa do desenvolvimento das crianças as quais dão as coordenadas para uma prévia de 

construção do conhecimento tanto para o aluno como o professor as quais contribuem para a 

elaboração das práticas pedagógicas a serem trabalhadas. Nota-se que mediante esse 

construtivismo é ideal que os professores acompanhem o tempo em que a criança está vivendo os 
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aspectos que estas apresentam para assim poder compreender de que forma pode ajudar a criança 

ser alfabetizada. “Os alfabetizadores devem compreender as produções da criança e saber respeita-

las, vendo-as como construções genuínas, indicadoras de progresso e não de erros”. São “erros” 

construtivos” (Nunes, 1990). 

“Se o professor proporciona ao aluno “liberdade” então faz com que estes tenham 

desenvolvimento e assim conseguem ter sua própria autonomia e argumento, “a sala de aula deve 

ser enriquecida com atividades que englobem, discussão reflexão e tomada de decisões; os alunos 

são os responsáveis pela defesa, pela justificativa e pelas ideias” (Fossile, 2010). 

O construtivismo em relação às práticas pedagógicas apresenta-se aos professores como 

uma novidade que anteriormente não existia, pois em tempos anteriores as crianças não tinham 

oportunidade de se expressar mostrar o seu desenvolvimento, até por que como citado 

antecedentemente a preocupação não era que as crianças viessem a serem alfabetizadas, dessa 

forma anulava qualquer chance de interagir-se com os mesmos afim de promove-los para o mundo 

da leitura e da escrita. 

Os conceitos de Piaget no que se diz respeito ao construtivismo se tornam indispensáveis 

nos métodos pedagógicos que os professores venham a realizar em sala de aula (Azenha, 2006) diz 

que a crise da escola pública e a busca de soluções técnicas para melhorar a performance dos alunos 

coloca em cena, como protagonistas, os métodos de ensino.  Onde também desse contexto as 

crianças devem ter um ambiente alfabetizador, onde dessa forma a criança compreende e sente em 

seu mundo a cada fase que esta venha esta vivenciando.  

O construtivismo pode ser definido como permanente nas teorias pedagógicas as quais são 

influenciadas por Piaget como forma de modificação e desenvolvimento.  

Para Azenha (2006, p.9): 

O que chamamos aqui de construtivismo são teorias produzidas por Piaget para 

explicar o aparecimento de inovações, mudanças, e transformações qualitativas 

surgidas no percurso do desenvolvimento intelectual. A descrição e a explicação 

dos mecanismos responsáveis pelo dinamismo das transformações que ocorrem 

no curso de desenvolvimento são parte do projeto de qualquer teoria de caráter 

construtivista.  
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 O construtivismo que visa captar os processos de evolução da criança é apresentado por 

Piaget por estágios de desenvolvimento que são eles: o sensório-motor, pré-operatório, operatório 

concreto, e operatório formal. 

Todos estes são fatores que a criança apresenta durante sua fase de desenvolvimento, onde 

cada um desses tem um importante papel para o progresso pessoal, “entretanto, a visão de 

desenvolvimento de Piaget é otimista, com passagens de períodos menos qualitativo para mais 

qualitativos, numa sucessão de fases de funcionamento mental cada vez mais complexas” (Azenha, 

2006). 

A criança já nasce com sua própria criação de pensamentos e conclusões quando inserida 

no meio social, esta se adapta da forma como lhe é ensinada, por isso nesse momento é importante 

que os professores utilizem métodos criativos principalmente no decorrer do desenvolvimento da 

leitura e da escrita na qual esta se beneficia alfabetizando-se na idade certa. 

Faz-se importante ressaltar que na teoria construtivista para com a alfabetização os 

professores percebam como se dá o desenvolvimento da leitura e da escrita primordialmente por 

seus alunos. Pois através da relação professor e aluno é que ocorre o processo de ensino 

aprendizagem como principal fator de sistema de ensino. 

Sendo assim diante dessa visão, se faz importante ressaltar que os professores venham ter 

métodos pedagógicos criativos, onde o objetivo seja atender á todos em busca de um mesmo 

resultado. Ser professor (a) não é uma tarefa fácil, principalmente quando o dever é alfabetizar, 

pois para o professor se torna um imenso desafio, não somente a criança irá aprender mais também 

o professor (o), ambos caminham juntos nesse processo de ensino aprendizagem, na qual o 

professor vai adquirindo experiência e identificando quais pontos as crianças apresenta mais 

dificuldade no desenvolvimento da leitura e da escrita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo abordamos as práticas pedagógicas dos professores no processo de 

alfabetização nos anos inicias. O objetivo geral dessa análise visa conhecer as práticas pedagógicas 

dos professores no processo de alfabetização nos anos iniciais. Então, rever conceitos, 

contextualizar sobre as práticas pedagógicas que os professores trabalham em sala de aula é uma 

forma de compreender como este vem trabalhando atualmente, e como eram trabalhadas 
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antigamente, fazendo uma observação dos meios que ainda estão presentes desde os primórdios 

para com a alfabetização. 

Em uma visão geral percebe-se que os professores em relações as metodologias utilizadas 

para alfabetizar, são em sua grande maioria diversificadas, na qual os professores tem sua 

particularidade durante o processo de alfabetizar. Mediante a citação de alguns autores aqui 

mencionada este vem a se referir professores que não se pode confiar em uma metodologia especial, 

mais que cada professor tenha sua própria competência pedagógica. 

Enfim este artigo mostra toda sua trajetória, da história das práticas pedagógicas dos 

professores no processo de alfabetização nos anos iniciais de uma escola pública municipal, onde 

foi possível compreender que cada professora tem seu ponto de vista em relação como alfabetizar 

o aluno, e que dessa forma as metodologias utilizadas pelos professores são multifacetadas, mais 

que ambas têm os mesmos resultados durante este ciclo alfabetizador.  
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GIRA, GIRA, GIRANDO: REINVENTANDO METODOLOGIAS NA RODA PARA 

ESCUTA DE NARRATIVAS DE MULHERES QUILOMBOLAS 

 
Márcia Evelin de Carvalho - UEMA  

 

RESUMO: O artigo propõe-se a fazer um recorte da pesquisa intitulada “As Teias de Ariadne: narrativas 

de memória de mulheres da comunidade quilombola Santo Antônio dos Pretos, Codó - MA” financiado pela 

FAPEMA (2017-2019) e coordenado pela Profa. Dra. Silvana Maria Pantoja dos Santos. A pesquisa contou 

com a participação direta de 10 pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão – CESTI/UEMA. O 

recorte objetiva relatar como aconteceu a produção de dados em duas das visitas a comunidade envolvendo 

30 mulheres com idades entre 14 e 83 anos, traçando um paralelo entre as lembranças oralizadas por elas e 

o papel da Griotte, contadora de histórias na África, responsável por transmitir suas histórias para as outras 

gerações, como forma de preservar o patrimônio imaterial, as memórias individuais e coletivas da 

comunidade. Sendo assim, a pesquisa também contribui para recuperar a função dos mais velhos, esquecida 

na sociedade moderna capitalista que dá relevo à história oficial em detrimento da lembrança. Utilizamos 

metodologias inventivas para produção de dados em Rodas de conversas temáticas e Rodas Griô, em que 

as memórias vêm à tona a partir da exposição de objetos dispostos ao centro da roda. Para fundamentar este 

artigo utilizamos os estudos de Benjamin (1980); Zumthor (1993); Bosi (2004); Halbwachs (2006); Sisto 

(2012), dentre outros. O trabalho serviu para mostrar a importância do uso de metodologias inventivas na 

pesquisa, utilizadas como dispositivos para descortinar subjetividades, vozes esquecidas, histórias de vida 

ou da tradição oral, capazes de fortalecer laços de pertencimento, ancestralidade, condição feminina e 

autoafirmação das mulheres envolvidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias inventivas. Narrativas de Mulheres. Comunidade Quilombola.  
Introdução 

 

A comunidade Santo Antônio dos Pretos localizada a 44 km da cidade de Codó é mais um 

dos vários quilombos que compõem a região dos Cocais no estado do Maranhão. A Comunidade é 

constituída de aproximadamente 47 famílias, sendo vista como o berço cultural do Terecô, pajelança 

afro indígena, com forte tradição no Maranhão. Em planos territoriais, Santo Antônio dos Pretos 

integra uma área que envolve também a Comunidade quilombola Barro Vermelho e Vista Alegre.  

O acesso em zigue-zague por uma estradinha de terra nos faz lembrar um labirinto, caminho 

para o cenário da pesquisa intitulada “As Teias de Ariadne: narrativas de memória de mulheres da 

comunidade quilombola Santo Antônio dos Pretos, Codó - MA” financiado pela FAPEMA (2017-

2019) e coordenado pela Profa. Dra. Silvana Maria Pantoja dos Santos. O projeto envolveu a 
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participação direta de 10 pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão – CESTI/UEMA, 

sendo 06 professores e 04 alunos. 

 

 

Fig. 1: Comunidade quilombola Santo Antonio dos Pretos – Codó – MA. Setembro, 

2017. Foto: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

A lembrança de Ariadne no título do projeto é uma analogia a história da mitologia grega. 

Ariadne era filha do rei de Creta, Minos, e de sua mulher Pasífae. Este rei impôs a Teseu, herói por 

quem Ariadne se apaixonara, a condição de entrar num labirinto, onde se encontrava um 

Minotauro, para matá-lo e desposar sua filha. Portanto a pesquisa, metaforizando o mito, pretende 

seguir vestígios ou pistas encontradas em um evento inesperado para atingir o desejado, um 

labirinto de verdades escondidas nas vozes esquecidas das mulheres da comunidade quilombola 

Santo Antonio dos Pretos. 

Sendo assim, o projeto tem por objetivo ressignificar narrativas de mulheres da 

Comunidade Quilombola Santo Antônio dos Pretos, no Município de Codó, Maranhão, a partir de 

seus relatos de memória. As narrativas das mulheres da comunidade ancorar-se-ão em duas 

categorias importantes: a memória e a voz. A primeira envolve a existência; a segunda veicula a 

transmissão do saber pela performance, logo ambos os sujeitos - pesquisadores e pesquisadas - 

protagonizarão uma ação dialógica impedindo que um único participante detenha a palavra, em 

uma livre troca de saberes (ZUMTHOR, 1993). 
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A pesquisa propunha-se inicialmente a contemplar somente as mulheres mais velhas da 

comunidade, já que a função social do velho é rememorar, aconselhar, como um elo entre o passado 

e o porvir (BOSI, 2004), mas o fato das mulheres mais novas também se interessarem pelas 

atividades memorialísticas desenvolvidas fez com que a pesquisa fosse ampliada como explica 

Caio Carvalho, um dos pesquisadores do projeto: 

  

A proposta inicial do projeto era envolver apenas mulheres de meia idade e anciãs, 

por considerarmos que seus relatos seriam potencializados pelo acúmulo de 

experiência. No entanto, fomos surpreendidos com uma quantidade considerável 

de jovens mulheres, muitas delas adolescentes, que chegavam aos encontros com 

seus filhos de colo e outros já crescidos, mulheres-meninas, tão cedo assumindo 

o peso da responsabilidade com outro ser.  Decidimos mudar o percurso do projeto 

e também envolvê-las na pesquisa, consideramos que a interação seria 

enriquecedora para refletirmos sobre como as mulheres de diferentes gerações 

pensam sua condição de ser mulher nas relações de gênero dentro da comunidade, 

de fato, foi uma decisão acertada. (Anotações do Diário de Campo do 

pesquisador) 

 

 As várias gerações de mulheres presentes na pesquisa propiciaram-nos vivenciar as 

narrativas dos mais velhos sendo passadas para os mais novos, a exemplo das Griottes, contadoras 

de histórias na África, responsáveis por transmitirem suas histórias para as outras gerações, como 

forma de preservar o patrimônio imaterial, as memórias individuais e coletivas da comunidade.  

 Griotte é o feminino de Griot (Griô), palavra francesa, utilizada na África Ocidental para 

designar os depositários da tradição oral, menestréis da palavra, pertencente ao clã, aos ancestrais, 

à comunidade dos falantes de variadas e inúmeras línguas, como declara poeticamente Sisto (2012, 

p. 271): “A ação do contador tradicional é como a água do rio, farfalhando na correnteza; é como 

a água do mar, obedecendo ao desígnio das marés; é como a água das chuvas, purificando quem a 

recebe”.  

 É importante lembrar que uma das qualidades de quem narra às memórias de um lugar é a 

possibilidade que têm de reconstruir o passado, de ligar os tempos, com a intenção de preservar e 

disseminar a herança cultural e promover uma tomada de consciência (SISTO, 2012). Sendo assim, 

as narrativas orais não podem ser percebidas como invenções particulares, analisadas somente a 

partir da percepção de quem narra, já que são atravessadas por vozes do ambiente vivencial do 

narrador, suas ordens morais, sociais e outros aspectos, como reforça Halbwachs (2006, p.72):  
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[...] a memória individual provê o conhecimento da memória coletiva, tendo em 

vista que para evocar o próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às 

lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de 

si, determinados pela sociedade. 

 

Estas constatações nos direcionaram a pensar em alguns questionamentos iniciais que 

moveram a pesquisa e nos possibilitaram traçar um plano de ação em direção à metodologia que 

adotaríamos, como: qual o lugar que as mulheres, desta comunidade, ocupam nas relações de 

gênero? Que legado as suas ancestrais lhe deixaram? Como as mulheres da comunidade se 

reconhecem como sujeitos sociais?  

Em reunião com os pesquisadores, compartilhamos material de pesquisa sobre 

comunidades quilombolas, sua cultura, religião, trabalho, modos de vida, mas precisávamos ouvir 

de viva voz, as vozes esquecidas das mulheres da comunidade quilombola Santo Antonio dos 

Pretos. Para isso pensamos em metodologias sensíveis para produção de dados, que nos 

possibilitasse possíveis respostas ao que buscávamos. Foi assim que reinventamos as Rodas de 

conversas temáticas (num sistema de Rodízio) e as Rodas Griô, em que as memórias vêm à tona a 

partir da exposição de objetos dispostos ao centro da roda, preservando o movimento rítmico da 

circularidade, que simbolicamente representa a totalidade, o temporal e o recomeço. Para Gomes 

(2013, p.43-44) “[...] o círculo é um símbolo do poder criativo do universo, pois não tem início 

nem fim e reporta-se à continuidade, ao processo cíclico. O círculo se constitui em um símbolo 

universal, ou seja, o arquétipo da totalidade”.  

Essas práticas metodológicas serão mais bem detalhadas no tópico a seguir, quando 

trazemos o relato de experiência de duas das visitas à comunidade para produção de dados. 

 

Utilizando o espaço-pesquisa de forma simbólica: a produção de dados em Rodas 

 

As visitas à comunidade aconteceram aos sábados, já que nos demais dias da semana as 

mulheres estavam envolvidas com o trabalho doméstico e de campo. Embora planejássemos 

previamente as atividades a serem realizadas, a chegada a comunidade era sempre marcada pelo 

inusitado, a surpresa, o porvir.   

As primeiras narrativas memorialísticas começam a brotar naturalmente já na visita de 

reconhecimento a comunidade, no encontro com a mulher mais velha, Dona C., com 87 anos de 

idade. Caio Carvalho assim registrou: 
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[...] uma mulher fisicamente frágil, mas com um olhar expressivo de 

determinação. No encontro, Dona C. relatou que o local onde vive é herança de 

seu avô, que conquistou o espaço ao fugir da escravidão. Lúcida, fez referência 

aos filhos: quatro mulheres e um homem. Falou com orgulho que todos sabem ler, 

porém lamentou não saber. Salientou que não aprendeu ‘porque minha mãe não 

me botou pra aprender. Fui trabalhar catando algodão e quebrando coco’. Como 

era o primeiro encontro, o diálogo não foi tão aprofundado, porém percebemos 

que a mesma reconhece o papel da educação diante de seus filhos, ao passo que 

lamenta a impossibilidade de sua alfabetização no passado. (Anotações do Diário 

de Campo do pesquisador) 

 

 Dona C. ainda nos levou para conhecer o salão de celebrações religiosas da comunidade - 

o terecô, cuja tradição é mantida com muito respeito e dedicação. As fotografias expostas no espaço 

exibem mulheres representativas da liderança feminina, o que nos possibilitou refletir sobre a 

valorização de seus antepassados, reconhecendo que foram mulheres importantes e comprovando 

a importância da memória individual e coletiva defendida por Halbwachs (2006).  

 Optamos por reinventarmos para duas das visitas a comunidade, metodologias em Rodas, 

já que estávamos trabalhando com símbolos, usando a metáfora do círculo. Para isso utilizamos a 

Roda Griô e a Roda de conversas temáticas. 

 

A Roda Griô 

 

O primeiro encontro com as mulheres da comunidade para produção de dados foi marcado 

por uma conversa inicial de apresentação do grupo de pesquisadores, nossos objetivos e convite 

para participarem da pesquisa como colaboradoras. Reunimo-nos na grande e única sala de aula da 

escola da localidade. A fim de despertarmos o sentimento de pertencimento e resistência feminina, 

escolhemos para contar, através de leitura em voz alta, a história Quando a Escrava Esperança 

Garcia Escreveu uma Carta, escrita pela autora Sonia Rosa (2012).  

A história narra a vida de uma mulher piauiense, negra escravizada, que reivindicou sua 

liberdade em 1770, escrevendo uma carta dirigida ao governador da capitania do Maranhão, 

Gonçalo de Castro, numa época em que as regiões do Maranhão e do Piauí ficavam na mesma 

capitania. Na carta-petição a escrava relatava os maus-tratos sofridos nas mãos do capitão Antonio 

Vieira de Couto, inspetor de Nazaré do Piauí. Recentemente Esperança Garcia foi reconhecida pela 

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) como a primeira mulher negra advogada do Brasil. 
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 Em seguida realizamos uma Roda Griô, metodologia reinventada por Carvalho (2016), 

inspirada no trabalho da ONG Ação Griô Nacional, com sede na cidade de Lençóis – BA, uma 

Roda de histórias e memórias. O Ação Griô valoriza o trabalho dos Mestres Griôs, contadores de 

histórias de comunidades rurais, em toda a região da Chapada Diamantina.  

Numa Roda Griô colocamos as cadeiras em forma de um grande círculo, por ser uma 

disposição útil para obtermos as informações, além de proporcionar um clima de receptividade e 

facilitar a participação operativa e afetiva de todos.  

 

 
Fig. 2: Roda Griô. Setembro, 2017. 

Foto: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Tomamos como empréstimo a palavra de Durand (1988) quando esclarece que o homem é 

um ser compulsivamente simbólico (homo simbolicus) que cria significados para dar sentido ao 

mundo, seja através da imaginação ou da razão, que lhe permite analisar e compreender os fatos e 

a relação existentes entre eles, ambos parte de um cenário simbólico.  

Para o autor o homem faz uso de duas maneiras de representar o mundo: a imaginação 

reprodutora, quando age evocando objetos conhecidos de vivencias passadas, imaginação direta, 

em que a própria coisa parece estar presente na mente e a imaginação criadora, “que se refere ao 

devaneio, à invenção de outras imagens, à criação de fantasias, que são construídas por combinação 

ou síntese de imagens, imaginação indireta, onde o objeto é re-(a)presentado à consciência por uma 

imagem, no sentido amplo do termo” (DURAND, 1988, p.12). 

Dessa forma, utilizamos os conceitos destacados por Durand (1988) para trazermos para o 

centro da Roda Griô, objetos simbólicos que podem evocar imagens, de forma direta e/ou indireta 
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nos participantes, objetos estes selecionados pelos pesquisadores que atuaram como animadores da 

Roda, conforme a cultura do lugar ou a partir de uma temática pré-estabelecida com o objetivo de 

facilitar o processo de rememoração dos participantes, trazendo a tona histórias e memórias, 

“disparadores ou muletas da memória”, como atesta Caio Carvalho: 

 
Com a Roda Griô, expomos vários objetos que pudessem servir de gatilho para a 

memória (chapéu de palha, fotografia, pilão, colher de pau, boneca, dentre outros) 

no centro do local do encontro, para que cada mulher representasse uma 

lembrança, a partir de um objeto. Por meio dos relatos, percebemos que são 

mulheres que tiveram uma infância marcada por trabalhos domésticos, nas 

lavouras, na quebrada de coco, mas que também tiveram liberdade para serem 

crianças, para brincarem nos espaços da comunidade. (Anotações do Diário de 

Campo do pesquisador). 

 

 
Fig. 3: Objetos disparadores da memória. Roda Griô. Setembro, 2017. 

Foto: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Mais uma vez trago os relatos-comentados de Caio Carvalho para ilustrar algumas 

narrativas lembradas pelas mulheres na Roda Griô: 

 

Dona E. pegou uma pequena boneca e rememorou o seguinte acontecimento: 

“Essa boneca me lembra quando eu era pequena, não existia boneca aqui, então a 

gente pegava filhote de milho, com aquele cabelo loirinho, sabe? Aí colocava no 

sabugo, fazia as roupinhas e pronto: ali era nossa boneca”. Percebemos que, apesar 

de uma vida simples, desprovida de bens e conforto material, sua história é narrada 
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com alegria e afeto. O modo como a sua reminiscência flui, revela o apreço que a 

mesma possui pelos acontecimentos narrados. (Anotações do Diário de Campo do 

pesquisador). 

 

Outro exemplo de lembrança que envolve um acontecimento simples, porém 

prazeroso, é o depoimento de Dona M. Ao se aproximar da roda e pegar um pilão, 

lembrou que desde pequena trabalha “na pilação de arroz, dava trabalho, mas a 

gente era feliz, aquele arroz era muito mais gostoso do que o de hoje”. Os relatos 

nos permitiram inferir sobre a importância da memória para a valorização de 

vivências individuais e coletivas. (Anotações do Diário de Campo do 

pesquisador). 

 

O animador da Roda é o responsável pelo andamento e dinamização da vivência. Ele 

assume o papel de atiçar a memória dos integrantes, seja através de motes ou fios que entrelaçam 

a fala de cada membro, de cantigas de roda ou de expressões populares conhecidas, criando um elo 

entre os integrantes, que podem tomar como sua a palavra circulante a qualquer momento 

(CARVALHO, 2016). 

Para Busatto (2005, p.03) “nas diversas civilizações e tradições vamos encontrar a figura 

do narrador na roda, não apenas como o propagador da sabedoria do povo, através da oralidade, 

mas também como canal que opera o acesso aos diferentes níveis da realidade.” Dessa forma a 

ligação entre o mundo de fora e o de dentro está na circularidade da roda.  

 

As Rodas de conversas temáticas 

 

Em outra ocasião de visita a comunidade realizamos a metodologia das Rodas de conversas 

temáticas (num sistema de Rodízio). Depois de darmos as boas vindas, iniciamos as atividades 

fazendo uma dinâmica com balões para separar subgrupos temáticos com a finalidade de 

produzirem relatos. Ao som da música É de Oxum, cantada por Gal Costa, soltamos vários balões 

no salão da escola para que dançassem, tocando-os no ar. Cada balão continha um papelzinho com 

uma das temáticas, que se repetia seis vezes, quantidade correspondente ao número de mulheres 

que deveria conter em cada um dos quatro grupos que se formariam. As temáticas foram as 

seguintes: histórias da comunidade, cantigas de trabalho, crenças (religiosidade) e particularidades 

referentes a gêneros ( o que é específico de homem ou mulher na comunidade).  Ao final da música, 

cada uma delas deveria segurar um balão e estourar pegando o papelzinho que definiria a formação 

dos subgrupos. 
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Os subgrupos foram formados com as cadeiras distribuídas em forma de pequenos círculos 

conduzidos por duplas de pesquisadores, que levaram uma das temáticas propostas a cada um dos 

subgrupos, num sistema de rodízio, ao ouvirem o toque de um tambor. Os pesquisadores deveriam 

usar algum artifício como estratégia para fazer aflorar as lembranças das mulheres, assim ouvimos 

as narrativas de todas, relacionadas a cada um dos temas propostos.  

Uma das estratégias que utilizamos foi iniciarmos os questionamentos contando uma 

história e/ou nos colocando dentro de uma situação relacionada ao tema para que também pudessem 

falar a respeito. Como exemplo, ao levar a temática Histórias da Comunidade para cada um dos 

subgrupos, uma dupla de pesquisadores contou a história da aranha Anansi (personagem da tradição 

oral africana), utilizando-a como uma estratégia. 

Anansi tem o poder de se metamorfosear tomando a forma humana ou animal, é muito 

curiosa e sempre vence todos os obstáculos para conseguir o que deseja, aparecendo em várias 

histórias da cultura africana, um exemplo de resistência, uma boa simbologia para provocar suas 

falas.  

Ao passar por cada subgrupo, essa dupla de pesquisadores, começava sempre a conversa 

remetendo a um tempo de memórias e sabedoria dos mais velhos: “Vocês sabem que nós somos 

sortudas? Sabem por quê? Porque tivemos avós que nos contavam histórias, como essa que vamos 

contar agora para vocês, da tradição oral africana, a História da origem das histórias”: 

Há muito tempo, existiu uma Aranha muito sábia e curiosa que se chamava 

Anansi. Ela queria muito  ter todas as histórias do mundo para contar para seu 

povo. Foi ai que descobriu que todas as histórias eram guardadas pelos deuses, no 

céu. Anansi resolveu fazer um fio enorme que ligava a terra ao céu e foi até lá 

pedir as histórias aos deuses. Ela teve que passar por várias provas de esperteza 

para receber a cesta com todas as histórias do mundo. Mas recebeu. E quando 

voltava, descendo pela teia, um vento muito forte fez com que ela desequilibrasse 

e as histórias se espalhassem por todo o mundo, por todos os lugares. E é por isso 

que em todo lugar tem sempre aquelas pessoas que gostam de contar histórias. 

(História da Tradição Oral africana) 

 

A história de Anansi provocou nas mulheres vontade de também contarem suas histórias, 

já que fez uma relação dos contadores de histórias na África com os mais velhos (avós). As histórias 

de cada uma das mulheres que formavam os subgrupos temáticos chegavam aos poucos, trazendo 

com elas imagens vivas de seus pais, avós, pessoas queridas que ficaram para trás, memórias de 

suas infâncias....e vieram as histórias da dança do Boi, de seres encantados da comunidade, 
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brincadeiras e cantigas de um tempo em que “menino não entrava no meio de adulto, no tempo do 

quilombo dos escravos”, como as que se seguem, dançadas na roda, relembradas por elas: 

Melão, melão, sabiá 

É na laranjeira, sabiá 

A morena é boa, sábia 

É namoradeira, sabiá... 

 

Sabiá, bebeu, bebeu 

Sabiá, bebeu licô 

Sabiá tocou corneta 

Sabiá canção de amor 

Eu tomara que já chova 

Para meu......fulorá 

Pra cair água de cheiro 

Para meu benzinho se banhá 

 

 
Fig. 4: Entrega do tecido chita para as mulheres na Ciranda das Chitas. Novembro, 2017.  

Foto: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

 

Nesse mesmo dia, seguido a atividade da Roda de conversas temáticas, fizemos a entrega 

de tecidos chita para cada uma das mulheres, tendo como prioridade as mais velhas da comunidade. 

A satisfação ao receber o presente foi tão grande que elas riam, abriam os tecidos e sacudiam, 

acionando em nós o desejo de convidá-las para dançar com os tecidos, ao som da música Muito 

obrigado, cantada por Maria Betânia e Ivete Sangalo, o que culminou com a formação de uma roda 

que denominamos Ciranda das Chitas. Foi lindo vermos as mulheres bailando, cirandando, abrindo 

e fechando a Roda com as chitas coloridas, compondo uma cerca de afetos, de felicidade e alegria. 
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Considerações finais  

 

No desenrolar das metodologias na Roda para a produção de dados na pesquisa, percebemos 

o quando foi satisfatório empregar práticas criativas e sensíveis, que possibilitaram o aflorar de 

lembranças trazendo à tona as histórias e memórias das mulheres da comunidade Santo Antonio 

dos Pretos. 

As narrativas por elas rememoradas foram entendidas como transmissão de experiências 

entre gerações, movimento coletivo de tradições, ao relacionar fatos narrados com fatos 

vivenciados. O narrador, incumbido do trabalho de rememorar, ainda que nos relate histórias 

marcadas por visões de mundo próprias e peculiares, transcende a memória individual, sendo a 

memória sempre coletiva e, portanto, social, formada na esteira do grupo a que pertence 

(BENJAMIN, 1980). 

A fala de Benjamin (1980) foi constatada pelo pesquisador Caio Carvalho ao analisar as 

lembranças das mulheres da comunidade, “suas histórias estão ligadas à origem do grupo, aos 

costumes e tradições, bem como às relações que estabelecem com o mundo que as circundam. São 

histórias que ganham estatuto de conhecimento, caminham junto com a história social do lugar” 

(anotações do Diário de Campo do pesquisador). 

As metodologias em Rodas, além de favorecerem ao grupo pesquisador a prática da 

oralidade também contribuem para o fortalecimento de outros valores civilizatórios africanos 

reconstruídos no contexto brasileiro como a circularidade, a religiosidade, a corporeidade, a 

musicalidade, o cooperativismo, a ancestralidade, a memória, a ludicidade e a energia vital (axé), 

valores que também foram vivenciados na pesquisa. A cada visita a comunidade retornávamos, 

renovados, transbordando de sons, cheiros e sensações, com a certeza de que o dia foi rico de 

ensinamentos, uma troca de saberes e conhecimentos que saíram de memórias adormecidas pelo 

peso do esquecimento contemporâneo, que infelizmente já chegou ao quilombo. 
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ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA: A REPRESENTAÇÃO DA ABOLIÇÃO EM 

VENCIDOS E DEGENERADOS 

 

Silvan Sousa Mendes (UFMA)  

Orientadora: Prof.ª Dra. Pollyanna Gouveia Mendonça Muniz (UFMA) 

 
RESUMO: O Brasil na segunda metade do século XIX passou por processos de profunda mudança na sua 

estrutura social, política e econômica. Uma dessas mudanças se refere à transformação do trabalho que se 

deu de forma lenta e gradual, e que teve seu auge com a abolição da escravidão que era principal mão de 

obra. Algumas representações foram feitas a respeito do fim da escravidão, inclusive na literatura. O 

objetivo deste trabalho será analisar as representações que foram feitas a cerca da abolição por Nascimento 

Moraes em sua obra Vencidos e Degenerados. Para tanto essa literatura será analisada como fonte histórica 

que permite analises da dinâmica social do pós abolição na cidade de São Luís. Desta forma um dos 

conceitos que nos ajudam nessa análise é o de representação elaborado Chartier (1988), que seria, portanto, 

a apreensão do mundo social como categorias de percepção do real, e que dessa forma, são elas que 

estruturam o mundo social, pois são historicamente produzidas por práticas sejam políticas, sejam sociais 

ou discursivas, de imposição de um modelo cultural. Foi possível perceber e analisar através desta obra o 

que seria a passagem da abolição no Maranhão, e a dimensão que ela tomou através das representações 

feitas pelo autor, bem como os diversos grupos e a variedade de diálogos de uma sociedade em processo de 

plena transformação no campo do trabalho. 
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PALAVRAS-CHAVE: História; Abolição; Literatura; Representação 

  

INTRODUÇÃO 

 

O advento da Nova História Cultural nas ultimas décadas permitiu que a pesquisa histórica 

ampliasse seu campo de atuação. A utilização de fontes não tradicionais e sua problematização 

aliados a novos questionamentos possibilitaram e tem possibilitado ainda hoje, estudar novos temas 

e abordagens e desta forma é viável a aproximação entre História e Literatura.  

Os historiadores que se debruçam sobre a literatura como objeto de estudo tem indicado a 

relevância da análise da relação entre História e Literatura, narrativas, memórias, ficção, produção 

literária, bem como, personagens, identidades regionais e/ou nacionais possibilitando acessar 

processos históricos através das representações e discursos, considerando as especificidades de 

cada momento e suas questões econômicas, politicas e sociais. 

Assim, a Abolição da escravidão na capital da Província do Maranhão, São Luis, é acessada 

através do conceito de representação elaborado por Roger Chartier, para tanto estamos baseados 

na obra construída por Nascimento Moraes ainda no século XIX, intitulada Vencidos e 

Degenerados. 

Com relação a essa obra literária como fonte, atentamos para apreensão da representação 

da Abolição e as ponderações de Pesavento (2015), respeito deste tema:  

 

Estaríamos, pois diante da presença da ficcionalidade do domínio do discurso 

histórico, assim como da imaginação na tarefa do historiador. Não há duvida de 

que o critério de veracidade não foi abandonado pela história, assim como também 

o método impõe limites ao componente imaginário. O historiador continua tendo 

compromisso com as evidencias na sua tarefa de reconstruir o real, e seu trabalho 

sofre o crivo da testagem e da comprovação, mas a leitura que realiza de uma 

época é um olhar entre outros possíveis de serem realizados. Decorre daí que o 

critério de veracidade poderia ser substituído, na história, pelo de 

verossimilhança, pois sua tarefa será construir uma representação plausível 

daquilo que teria um dia ocorrido (PESAVENTO, 2015, p.117) 

 

Reconstruir o passado impõe ao historiador regras e métodos inerentes a sua escrita, pois a 

comprovação é necessária, ai reside o compromisso com a veracidade que não foi abandonado, 

apesar da literatura ser uma ficção, e na sua essência não está preocupada com as evidencias, 
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consegue cumprir a tarefa a qual se propôs, entendendo que a veracidade poderia ser substituída 

pela verossimilhança. 

O que se pretende neste artigo é através da literatura e do conceito de representação trazer 

as cenas da abolição descritas por de Nascimento Moraes em sua obra Vencidos e degenerados, 

para tanto, se faz indispensável pautar o lugar da literatura na escrita da história e como tem se 

estabelecido essa relação.  

Após essas devidas considerações de extrema relevância é fundamental o mergulho na obra 

de Nascimento Moras sem perder de vista aspectos como: as condições de produção, o autor como 

um homem de seu tempo, e ainda suas condições sociais, politicas, economias e até mesmo raciais 

no momento de sua escrita, pois a abolição era crucial para história do Brasil alçar novos rumos.  

 

A HISTÓRIA E A LITERATURA 

 

A relação entre a História e a Literatura é recente, se levarmos em consideração dois fatores 

primordiais que antecedem essa relação e que se inscreve na contemporaneidade, são eles a 

renovação historiográfica promovida pela Escola dos Annales que resulta na história nova cultural. 

Entre as preocupações de alguns dos historiadores esteve a ficção presente na literatura o 

que poderia comprometer o compromisso da ciência histórica, mas isso poderia e deveria se 

resolver no campo epistemológico, consequentemente se teria respostas para perguntas a respeito 

do oficio do historiador e do estatuto da sua escrita. Segundo Pesavento 

  

“[...] A história é uma espécie de ficção, ela é uma ficção controlada, e, sobretudo 

pelas fontes, que atrelam a criação do historiador aos traços deixados pelo passado  

[...] a História se faz como resposta a perguntas e questões formuladas pelos 

homens em todos os tempos. Ela é sempre uma explicação sobre o mundo, 

reescrita ao longo das gerações que elaboram novas indagações e elaboram novos 

projetos para o presente e para o futuro, pelo que reinventam continuamente o 

passado”. (PESAVENTO, 2003. p 58-59) 

 

A nova interpretação que foi possível através da ampliação do entendimento do que seria 

fonte aliado a aproximação da história com a Antropologia, Sociologia, Geografia, Lingüística e 

também com Literatura ocorreu por uma necessidade conceitual da história, porém no que se refere 

à literatura, esta tem se transformado cada vez mais em objeto de estudo e fonte para historiadores 

que se interessam por  temas variados, embora nem sempre tenha acontecido desta forma, pois a 
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ficcionalidade da literatura e a necessidade da história de mostrar seu compromisso com a verdade 

delimitava essa aproximação. 

A verossimilhança em lugar da verdade e a interpretação de que há varias leituras da história 

o levou a uma relação cada vez mais próxima com a literatura, perdendo tomá-lo como fonte ou 

como objeto de analise em toda sua complexidade. 

 

Uma história da literatura é, pois, uma história das diferentes modalidades da 

apropriação dos textos. Ela deve considerar que o‘mundo do texto’, usando os 

termos de Ricoeur, é um mundo de objetos e de perfomances cujos dispositivos e 

regras permitem e restringem a produção do sentido. Deve considerar 

paralelamente que ‘o mundo do leitor’ é sempre aquele da ‘comunidade de 

interpretação’ (segundo a expressão de Stanley Fish) à qual ele pertence e que é 

definida por um mesmo conjunto de competências, de normas, de usos e de 

interesses. O porquê da necessidade de uma dupla atenção: à materialidade dos 

textos, à corporalidade dos leitores (CHARTIER, 2002, p. 255, 257). 

 

O historiador que relaciona a história e a literatura em sua escrita deve levar em 

consideração os textos em suas deferentes dimensões como sugere Chartier (2002), pois vários 

aspectos estabelecem interdependência, assim sendo o contexto de produção, que seria também o 

mundo do leitor, e a comunidade de interpretação merece atenção, assim como qualquer documento 

que é analisado para fins de escrita histórica, desta forma se estabelece melhor compreensão. 

 

Se todo documento, seja ele literário ou de fonte oficial, é uma construção que se 

pauta num sistema de regras próprias de escrita, peculiares a cada gênero de texto 

e específicas ao lugar socioprofissional de onde seu autor o produz, e é a partir daí 

que se cria um real em conformidade com a historicidade dessa produção e à 

intencionalidade dessa escrita, tanto o literato quanto a literatura, a linguagem e a 

sociedade, estão aprisionados nas teias da cultura e do tempo, ocorrendo entre tais 

instâncias influências recíprocas diversas. (BORGES, 2010, p.103) 

 

Essa concepção nos permite afirmar de forma categórica não apenas a relevância do uso da 

Literatura na História como também uma necessidade cada vez mais presente dessa  aproximação, 

guardadas os devidos cuidados e recomendações sugeridos pelos métodos e técnicas de pesquisa 

histórica. Não por acaso tem surgido cada vez mais trabalhos com essa abordagem, porém, nesse 

contexto é necessário para atentar que: 

 

Produzidas em uma ordem específica, as obras escapam dela e ganham existência 

sendo investidas pelas significações que lhe atribuem, por vezes na longa duração, 

seus diferentes públicos. Articular a diferença que funda (diversamente) a 
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especificidade da literatura e as dependências (múltiplas) que a inscrevem no 

mundo social: esta é, a meu ver, a melhor formulação do necessário encontro entre 

a história da literatura e a história cultural (CHARTIER, 2002, p. 259). 

 

Cada produção literária ao ser lida independente de seu tempo de construção estão passiveis 

de reinterpretações, porém uma das possibilidades de análise que o historiador pode se propor a 

fazer é aquela que leva em consideração aspectos como contexto , recepção, circulação, impacto 

da obra ou mesmo  pelo viés da representação como é o caso deste artigo, entendo que a abolição 

na visão de Nascimento Moraes merece destaque por ser uma realidade vivida e interessada a todo 

o Brasil em 13 de maio de 1888, e essa análise pode nos ajudar caracterizar esse momento, e 

compreender as relações sociais estabelecidas neste contexto. 

 

No entanto lidar com as manifestações literárias, que sempre apresentam traços 

heterogêneos, caracteres múltiplos e contraditórios, exige um exame minucioso 

de cada autor e dos pormenores que particularizam cada obra. Assim, as 

proposições gerais devem dar lugar a estudos específicos, pois as reflexões 

teóricas, os estudos generalizantes não podem escapar do status de hipóteses a 

serem testadas e da necessidade de examinar os casos particulares. Investigação 

para perceber as especificidades e rever leituras consagradas e consolidadas, que 

formam camadas sedimentares de cultura sobre um tema, autor e obra, não raro, 

marcadas por lacunas, distorções, subversões e reducionismos. (BORGES, 2010, 

p.107) 

 

As particularidades de uma obra são requisitos necessários na sua análise, e estão 

intimamente ligadas ao autor e suas concepções de vida, a forma como que ele se relaciona com as 

instituições de seu tempo, o lugar que ocupa na sociedade, os valores adquiridos ao longo de sua 

vida e sua formação intelectual, isso tudo aliado a aspectos já citados como político, econômico e 

social. 

Grande parte dos últimos trabalhos que se propõe a analisar história e literatura o faz por 

meio de um conceito muito utilizado entre os historiadores, o de representação como apreensões 

do mundo, e da verossimilhança em lugar do real tal como aconteceu, desta forma tem sido possível 

imaginar características de sociedades em tempos diferentes.    

 

REPRESENTAÇÃO, UM CONCEITO NECESSÁRIO 

 

Nas últimas décadas, após a aproximação da história com outras áreas, inclusive com a 

literatura o conceito de representação vem ganhando espaço na escrita de pesquisadores que 
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privilegiam múltiplos aspectos de uma obra podendo fazer até mesmo cruzamento de fontes para 

melhor estudar espaços, sujeitos, culturas e identidades do tempo de produção da obra que é tomada 

como objeto ou como fonte. 

A representação estaria entre o que se diz e o que se ver na forma de mediação e de estrutura, 

com suas devidas características, e levadas em consideração às especificidades de quem o produz 

bem como sua intenção, procurando compreender não apenas o que se representa, mas também 

como e por que. 

Daí decorre uma necessidade primordial que seria a de ligar ideias a lugares, a sujeitos, a 

contextos, além de analisar concepções diferentes da mesma realidade, podendo fazer inferências 

dos motivos pelos quais este ou aquele autor priorizou determinado personagem, quais as 

características decidiram deixar mais nítida, ou seja, como ele decide realizar determinadas 

representações, em espaços da cidade, e de momentos tão relevantes para história do Brasil como 

é o caso da Abolição.  

Segundo Certeau (2013), “o gesto que liga as “ideias” aos lugares é precisamente, um gesto 

do historiador. Compreender, para ele, é analisar em termos de produções localizáveis o material 

que cada método instaurou inicialmente segundo seus métodos de persistência”.  

Assim sendo as representações também podem ser compreendidas como o elo que permite 

ao historiador trabalhar ideias, lugares e tempos distintos, podemos denominá-lo de uma das formas 

de acesso ao passado, ou uma das fontes disponíveis para escrita da história. 

As representações nos moldes elaborados por Roger Chartier seriam então em primeira 

instância o uso do que conhecemos como signo em lugar de outra coisa. Na obra de Nascimento 

Moraes, Vencidos e degenerados, ao representar a Abolição, os personagens, cenas, cores, e 

alegorias e os signos são componentes inerentes a visão do autor, pois apresenta a cidade e seus 

diversos espaços e relações sociais.  

É preciso também reconhecer que há outros significados para representação que apesar de 

parecer obvio, é importante ressaltar, representar seria, portanto, o ato de chamar a presença de um 

ausente por meio dos signos e através da aparência desse ausente objetivando substituir a coisa 

produzida que deveria estar em seu lugar. 

As representações são compostas de vários signos particulares podendo estar organizado de 

forma hierárquica, ordenando e distribuindo grupos sociais em detrimento do que se deseja 
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enquanto função para uma determinada representação, sejam elas músicas imagens, discursos, ou 

todos esses elementos juntos. 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 

pelos interesses de grupo que a forjam. Daí, para cada caso, o necessário 

relacionamento dos grupos proferidos com a posição de quem utiliza. 

(CHARTIER, 2002, p.17) 

 

No caso da escrita de Nascimento Moraes, há que se ponderar sua participação na sociedade 

de sua época, os grupos dos quais participava para compreender suas motivações discursivas e o 

papel de cada representação nesta escrita. 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas), tendem a impor uma 

autoridade á custa de outros, por elas pormenorizados, a legitimar um projeto 

reformador ou a justificar, os próprios indivíduos as suas escolhas e condutas. 

(CHARTIER, 2005, p.17) 

 

Todas as apreensões do mundo social estão relacionadas á aspectos relativos a interesses 

econômicos, políticos e sociais, e, portanto pressupõe uma representação em forma discursiva, 

imagética, ou por gestões e símbolos rememorados, que tendem a ser hierarquizados com vistas a 

legitimar, justificar suas ações diversificadas.  

O conceito de representação nos permite acesso a momentos históricos de profunda 

relevância social que de certa forma abalaram estruturas montadas e solidificadas através de 

grupos, sujeitos e instituições. A abolição foi um desses momentos singular na história do Brasil, 

pois a escravidão se perpetuou desde o período colonial até o final da segunda metade do século 

XIX, quando através da Lei de 13 de maio de 1888, era considerada extinta, vejamos então, de que 

forma Nascimento Moraes nos indica aspectos desse momento, levando em consideração as 

especificidades do autor relativas à sua biografia e filiações ideológicas.  

 

UM AUTOR, UM MOMENTO, UMA REPRESENTAÇÃO 

 

Compreender a narrativa de um dado momento histórico passa por alguns elementos que o 

situam em um tempo e espaço. Ao analisar o processo de produção historiográfica Certeau (2002, 

p.65) ressalta que lugar, seria exatamente a posição que ocupa o historiador, também entendida por 
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ele como “lugar de produção socioeconômico, político e cultural”, pois o que fabrica a história não 

esta isento das suas crenças e valores influenciadores do seu modo de pensar e de viver, ou narrar 

histórias. 

Com relação a Nascimento Moraes, ele também não conseguiu fugir das teias que estava 

inserido no contexto da produção de sua obra, porém fazer essa afirmação é de extrema necessidade 

para compreender quem era esse escritor e as possíveis causas da escrita de Vencidos e 

Degenerados, isso aliado ao contexto político, econômico e social pelo qual passava o Brasil. 

José Nascimento Moraes foi um dos homens maranhense bastante reconhecido no cenário 

nacional, além de escritor, foi romancista, cronista ensaísta e jornalista, seu diferencial estava nos 

seus posicionamentos relativos a assuntos de extrema complexidade para o tempo em vivia, por 

exemplo, o tema abolição que dividia opinião e causava certo nível de desconforto ao Brasil, pois 

apesar de saber que estava por chegar abolição da escravidão uma parte da população ainda 

defendia a utilização da mão de obra escrava a para serviços diversos. 

A segunda edição de Vencidos e Degenerados que tem como autor Nascimento Moraes 

permite conhecer não somente a sua obra, mas também um pouco de sua vida e trajetória enquanto 

um homem que viveu intensamente a sua cidade e seus dilemas, que participou ativamente das 

questões mais complexas que permeavam o contexto em que estava inserido, como por exemplo, 

a escravidão, bem como sua extinção.  

A síntese bibliográfica elaborada por Jomar Moraes em tom enaltecedor informa que este 

autor nasceu em 19 de março de 1882, em São Luís, capital da Província do Maranhão. 

 

De origem humilde, filho de um pobre sapateiro em quem (passadas já as causas 

que abalaram  profundamente a soberania nacional) não viam mais o herói da 

guerra do Paraguai que êle, seu pai, o fora com grandeza e destemor, Nascimento 

contava apenas com o amparo de seu talento. Vale acrescer que assim nascendo, 

com fortes propensões literárias sêde insaciável de cultura, o mestre cumpria o 

vaticínio de seu genitor, que voltando dos campos de batalha, e não podendo ser 

promovido e efetivado no Exército, por analfabeto, jurara que ainda haveria de ter 

filhos ilustres e cultos. (MORAES, 1915, p.151) 

 

Essa primeira parte da vida do autor poderia nos indicar um futuro não muito animador, 

porém os encaminhamentos que se sucedem foram delineando novos caminhos, apesar de sua cor 

e a condição financeira de sua família pudessem parecer empecilhos a uma formação intelectual 
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ele consegue enfrentar uma sociedade escravocrata, que valorizava aspectos da vida sociais 

totalmente distantes da realidade na qual ele estava inserido. 

Era necessário e indispensável ser de uma família de destacada posição social para adquirir 

reconhecimento e prestigio, mas no caso de Moraes, ter nascido em condições desfavoráveis a uma 

facilidade de inserção social na elite intelectual do Maranhão na segunda metade do século XIX 

parece tê-lo impulsionado ainda mais a lutar pela defesa dos valores que reconhecia como aqueles 

corretos e que, portanto deveriam ser defendidos. Desta forma uma das únicas alternativas que 

dispunha era fundamentalmente a instrução, aliado a seu gosto e talento com as letras. A respeito 

de sua formação intelectual e ocupações de cargos importantes tem um currículo extenso. 

 

Jornalista militante exerceu sua profissão como proprietário, diretor e redator-

chefe dos seguintes jornais e revistas: A Campanha, O Maranhão, A Pátria, Diário 

de São Luís, O Jornal, A Tribuna, A hora, Diário do Norte, Diário Oficial, O 

Globo,  Correio da Tarde, A Imprensa, Regeneração, Noticias, Diário do 

Maranhão, Atenas, Correio da Manhã e o Imparcial. (MORAES, 1915, p.152) 

 

Sua atuação já aponta para bom êxito nas tarefas nas quais desempenhava e para 

considerável nível de notoriedade através de sua escrita, além disso, é importante ressaltar sua 

relevância como professor, pois, lecionou tanto em colégios particulares como por exemplo, Escola 

Normal e público, como Liceu Maranhense, foi um polêmico literário, político, critico, ensaísta, 

romancista e contista. 

 

Titular da cadeira patrocinada por João Lisboa, na Academia Maranhense de 

Letras, onde foi várias vezes secretário, presidente e redator da revista. 

Nascimento Moraes combateu governos em defesa do povo, de quem morreu 

querido e admirado. Publicou‘ Puxos e Repuxos’, polemica literária que os 

operários do Centro Artistico tomaram a iniciativa de compor em livro; ‘Vencidos 

e Degenerados’, romance ‘Neurose do Medo’ ensaio político, e trabalhos de 

outros saídos em plaquetas. Deixou inédito ‘círculos’, poesia alem de contos e 

ensaios. (MORAES, 1915, p.153) 

 

O perfil de Moraes indica que se utilizou de sua posição como escritor, professor, jornalista 

para dar voz a uma determinada parcela daquela sociedade que por diversos motivos não tinha o 

alcance que ele tinha através de sua escrita, em Vencidos e Degenerados, deixa impresso mais que 

uma crônica maranhense, umas representação de sujeitos, instituições e momento histórico. 
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A ascensão social é um dos temas centrais em sua escrita, isso porque Claudio Olivier, 

mesmo sendo filho de ex-escravo acreditava ser possível mudar de posição social, seu pai era 

Domingos Daniel Aranha e sua Mãe Andreza Vidal, esta fora beneficiada pela Lei de 13 de maio 

de 1888. Podemos identificar que tanto o personagem Claudio como Nascimento Moraes tem 

características semelhantes. 

 

Descendente de escravos, Nascimento Moraes lutou, por meio de artigos 

jornalísticos, muitas vezes publicados sob pseudônimo, contra o preconceito de 

coe que precisou superar para obter o reconhecimento profissional e literário. 

Também em sua literatura, o escritor abordou de maneira crítica e temática do 

preconceito racial, sendo que seu livro de maior destaque, Vencidos e 

Degenerados, primeiramente publicado no Maranhão em 1915, discute 

consequência do 13 de maio de 1888. O romance faz us do registro jornalístico 

para realizar uma espécie de retrato sociológico da sociedade maranhense do pós 

abolição e entre o final do século XIX e o inicio do século XX, expondo sua fase 

decadente (LITERAFO, 2019, p.01). 

 

Na escrita de vencidos e degenerados estão impressas as críticas do autor aquela realidade 

social que vivia, na qual, muitas vezes ele próprio precisou traçar métodos para expor suas ideias 

que foi perfeitamente possível através da literatura e assim fez como intelectual de seu tempo. 

A abolição da escravidão era um dos objetos de debate não apenas nos espaços onde 

circulavam os políticos com poder de decisão, mas na sociedade em geral, pois as estruturas seriam 

profundamente alteradas como realmente foram, isso porque desde os primórdios o Brasil contava 

com os escravizados como sua principal mão de obra, tanto para os serviços da lavoura quanto para 

os domésticos. 

O que Nascimento de Moraes escreveu em forma de romance literário (crônica), foi de fato 

a apreensão de uma realidade histórica, que foi traduzida em representação, levando em 

consideração as particularidades do momento e sua formação, bem como sua descendência e seu 

desejo de mudanças. 

Alguns dos jornais que circulavam no ano de 1888 demonstram de forma bem clara o que 

é descrito no capitulo primeiro do livro, com relação ao impacto da abolição. Podemos citar pelo 

menos três entre eles Pacotilha, Diário do Maranhão e O paiz, neles podemos identificar sem 

grandes esforços o quanto o 13 de maio de 1888 foi impactante na cidade de São Luís capital da 

província do Maranhão, além dos jornais os requerimentos do Presidente de Província José Moreira 
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Alves da Silva a diversas autoridades e instituições tencionando organizar as festas da abolição 

reforçam ainda mais essa euforia descrita por Moraes. 

A 1° seção do parlamento de 11 de maio de 1888 do livro objetos diversos localizado no 

Arquivo Publico do Estado do Maranhão (APEM), trás quatro alunos do Liceu do Maranhão como 

promotores de uma seção solene na noite do dia em que passar no senado a lei da extinção 

escravidão no império, assim sendo solicita o Dr. José Moreira Alves da Silva, que o diretor da 

Casa dos Educados e Artífices disponibilize a banda de música para estar nessa seção que será 

realizada no teatro São Luiz. 1 

Ainda nos objetos diversos, consta que no dia 17 de maio de 1888, foi expedida ordem do 

Dr. José Moreira Alves da Silva para que a banda de música dos Educandos Artífices se fizesse 

presente às 7 horas da noite na loja maçônica da Santa Cruz, por acasião dos festejos que ali se 

haveria de fazer em homenagem a abolição da escravidão no Brasil2.  

O jornal Pacotilha3 noticiou o acontecimento, através desse periódico o Club Artistico 

Abolicionista Maranhense4, chama seus componentes divididos por freguesias às assembléias para 

organizar as festas em comemoração a referida Lei, além de organizarem passeatas, artigos eram 

publicados com o título: Transformação do trabalho, onde era exposta a opinião do autor sobre as 

mudanças causadas a partir da aprovação da lei.  

A representação da euforia causada pela aprovação da Lei de 13 de Maio de 1888 feita por 

Mores se fundamenta exatamente em aspectos do cotidiano da cidade que foram consideravelmente 

alterados por festas a que chamamos de festa da abolição. É nesse contexto que ele ambienta sua 

obra. 

 O romance tem início com grandes esperanças de um grupo de pessoas que 

reconhecidamente lutava pela extinção da escravidão, estes se reunião na casa de José Maria um 

dos mais empolgados e respeitados por todos, pois desde a muito tempo militava pela causa. Uma 

das primeiras cenas descritas pelo autor foi o momento em que a noticia chega a São Luís e todos 

já estavam devidamente preparados munidos de toda sorte de expectativas. 

                                                           
1 Seção objetos diversos. Disponível no Arquivo Publico do Estado do Maranhão – APEM. 
2 Idem. p 54 
3  Periódico presente na Biblioteca Pública Benedito Leite-BPBL. 
4 Um dos notórios grupos comprometidos com a causa abolicionista e que também organizava comemorações por 

conta da abolição, noticiado diversas vezes nos jornais e presente também nos manuscritos. 
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A Lei já transitava de forma muito rápida como nunca se tinha visto dada a urgência com 

que o Brasil estava na sua aprovação por conta de motivações externas, no caso as pressões da 

Inglaterra que buscava mercado consumidor e a expansão do capitalismo, isso aliado as pressões 

internas tanto dos grupos abolicionistas com as ideias liberais a todo vapor e as constantes fugas 

de escravizados.  

A abolição de fato não tardava mais a chegar, pois desde 1830 tentativas foram sendo 

amadurecidas, porém foi em 13 de maio de 1888 que no Brasil foi testemunha de um dos momentos 

mais complexos na sua história, e São Luís que estava inserida nesse processo a noticia chegou da 

seguinte forma na representação de Nascimento de Moraes: 

 

O telegrama chegou às três horas da tarde. Os da comissão destacada do telégrafo 

deram o sinal convencionado, fazendo subir aos ares girândolas e foguetes. O 

pessoal  na casa de José Maria, respondeu também tocando outras tantas 

girândolas. A sala do velho abolicionista tremeu de vivas atroados, que romperam 

do peito ansioso de toda assembléia (MORAES,1915, p.06). 

 

Esse momento foi uma das representações que de fato se aproxima das noticias dos jornais. 

Os abolicionistas tinham muito a comemorar, pois uma reivindicação de muito tempo havia sido 

conquistada, mas o autor prossegue na sua representação e nos mostra o que tem para além das 

comemorações e festas. 

 

Quando se a liberdade dos escravos eu tinha a alma cheia de esperanças. Estava 

até certo ponto convencido de que nos bastaria dar um passo para atingirmos certo 

grau de prosperidade e começarmos a ser felizes. A Proclamação da República 

ainda mais esperanças me trouxe. Avigoraram-se-me as crenças e cheguei a 

sonhar com um Maranhão intelectualmente e moralmente livre, a ascender como 

um deus! Pois com tristeza lhe digo, bastou que transcorressem dois anos de vida 

republicana! Logo me persuadi de meu erro e exclamei, no desafogo de minha 

queixa ao ruir das minhas ilusões, como nosso querido Gonçalves Dias: - que me 

enganei, ora vejo! (MORAES,1915, p.76). 

 

A abolição não teria correspondido, portanto, as expectativas que foram alimentadas por 

Nascimento Moraes, já que apesar da Lei de 13 de maio de 1888 ter ocasionado mudanças na 

estrutura no que se refere à mão de obra, ela não conseguiu, com efeito, mudar determinadas 

questões políticas presentes e coladas ao sistema escravista, pois grupos antigos acabaram se 

consolidando no poder. Isso pode bem visível na fala de Oliver.  
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As questões politicas são bem nítidas, o autor faz deixa claro que “não foram os verdadeiros 

republicanos que se apossaram do poder”(p.77) , ou seja ele se referia a uma mudanças que não 

havia permeado o campo político, e que desta forma os interesses ainda seriam os mesmo a serem 

privilegiados que eram nos temos da escravidão. Ao discorrer sobre essa mesma obra Nascimento 

(2012) opina sobre a possibilidade do teria gerado o titulo Vencidos e Degenerados. 

 

Assim, se “vencidos” refere-se aos que empobreceram, como no caso da exceção, 

ou aos que não conseguiram ascender socialmente, em especial os intelectuais, o 

termo “degenerados” é de mais difícil compreensão. Seria necessário explorar um 

pouco melhor a relação do autor com as teorias raciais de sua época, o que não é 

o caso de se fazer aqui. No entanto, arrisco-me a dizer que “degenerados”, na 

narrativa, significa, por um lado, a situação de desvalorização de intelectuais 

talentosos que o narrador atribuía ao tempo histórico da narrativa em comparação 

com a época de Gonçalves Dias e João Lisboa, e por outro, a degeneração social 

e/ou moral de uma sociedade que, hierarquicamente petrificada e atrasada, não 

fora mexida por dois movimentos históricos entendidos como geradores de 

grandes esperanças: a abolição e a república. (NASCIMENTO, 2001, p.43) 

 

O que Nascimento (2001) se propôs realizar em seu artigo foi uma análise a respeito das 

representações dos intelectuais em Vencidos e Degenerados, porém ao refletir sobre essa questão 

acabou por nos indicar essa possibilidade da escolha do título, mas no que se refere à abolição, 

poderíamos também arriscar que apesar dos abolicionistas poderem se considerar vitoriosos na 

verdade estavam eram vencidos e degenerados, à medida que os grupos que se solidificaram no 

poder eram os de outrora, e que os atuais abolicionistas haviam perdido suas características 

originais degenerando-se. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aproximação entre a história e a literatura foi possível através da abertura nos campos de 

atuação da história e da possibilidade de diálogo não só com a literatura como também com a 

geografia, antropologia, sociologia entre outras, quando a revista doa Annales amplia a discussão 

e demonstrar ser tanto necessário quando possível essa conversa com outras áreas.  

Neste sentido o conceito de verossimilhança foi fundamental, pois o compromisso da 

história com a verdade de certa forma tornava inviável que o historiador utilizasse a literatura fosse 

como objeto ou como fonte, a partir dessa ideia, haveria uma possibilidade de que a descrição 

literária tivesse ocorrido guardada as devidas liberdades da escrita literária. 
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 Outro conceito de extrema relevância é o de representação, pois este daria acesso a esse 

passado descrito pela obra literária, pois seria uma apreensão do mundo real, que estaria no lugar 

de um ausente. No caso a abolição representada por Nascimento Moraes, estaria no seu lugar, a 

obra como possibilidade do que de fato acontecera. Levamos em consideração o conceito de 

verossimilhança para analisar essa representação.  

Em Vencidos e Degenerados a representação da festa da abolição assume lugar de 

protagonismo, pois o autor começa por descrever a chegada da noticia, ele acaba por enaltecer os 

abolicionistas e destacar alegria e a euforia causada pelo fim da escravidão no Brasil, que já era 

aguardado com expectativas. 

A abolição pode até ter sido representada como um dos momentos mais relevantes na 

história do Brasil, um passo importante para o surgimento de novas estruturas políticas, como por 

exemplo, a República, mas ele não deixa de ressaltar que grupos de outrora haviam se solidificado 

e que a conquista não seria necessariamente usufruída por aqueles que lutavam pela abolição 

causando-lhe certo nível de incomodo. 

As representações da abolição são múltiplas e em Vencidos e Degenerados pode parecer 

contraditória, mas fazer esse tipo de leitura da obra pode levar a equívocos, seria mais prudente 

afirmar que Nascimento Moraes reconhecia aquele momento como resultado importante de uma 

luta, mas se levarmos em consideração os valores sociais que carregava, bem como sua origem e 

seu estilo de escrita, seria no mínimo estranho se ele não tivesse lançado um olhar crítico sobre 

abolição e sobre as permanecias de outrora, o que o levara a fazer esse tipo de leitura. 
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RESUMO: Rubem Fonseca, nos seus contos, retrata o cotidiano de uma forma que evite qualquer resquício 

emotivo e concebe o choque do leitor como o êxito de toda a obra, tudo isso vinculado ao pitoresco “retrato 

da realidade. O propósito deste trabalho é analisar o modo como se constitui o discurso narrativo no decorrer 

dos contos Passeio noturno I e II, do escritor brasileiro Rubem Fonseca, como também a configuração das 

imagens de violência atribuídas ao delinquente nos referidos contos. Assim, na linguagem do autor, o ato 

de narrar se torna um objeto privilegiado de observação da produção e disputa de sentidos na sociedade 

contemporânea. A partir do modo de organização do discurso narrativo nos contos, é que teremos os efeitos 

de reais representações de si no âmbito social, ou seja, a partir das ações praticadas e discursos produzidos 

na obra, obteremos o indivíduo enquanto sujeito enunciativo, abordando a construção da imagem de si sob 

o viés discursivo. Para fins de análise será feita uma releitura dos contos. Assim, almejaremos localizar e 

classificar os diversos tipos de imagens sobre o sujeito “delinquente” nela existentes, atrelados ao modo de 

organização do discurso presente no corpus. A presente pesquisa, será de cunho bibliográfico, de caráter 

qualitativo interpretativo. Para uma melhor compreensão dos dados, serão realizados fichamentos, buscando 
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relacionar o aporte teórico com o corpus a ser selecionado. Para tanto, nossa base teórica está centrada em 

Charaudeau (2006), Amossy (2005) e Maingueneau (2001, 2008) dentre outros autores. 

 

Palavras-chave: Discurso. Ethos. Narrativa. Rubem Fonseca 

 

Introdução 

 

O presente trabalho corresponde a um recorte temático da pesquisa de mestrado em 

desenvolvimento, que está sendo realizada através do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal do Piauí. Nele, pretendemos analisar a configuração do ethos do sujeito 

“delinquente”, tendo como corpus os contos “Passeio noturno I e II”, de Rubem Fonseca, um dos 

maiores escritores da literatura contemporânea brasileira. Propomo-nos, portanto, a desvelar o 

modo como o discurso narrativo dos contos se organiza, sendo possível observar e descrever como 

se dá a construção ethótica do sujeito “delinquente” nas narrativas abordadas. Nessa perspectiva, a 

problemática que se apresenta se refere aos seguintes questionamentos: Como se configuram 

discursivamente as imagens de violência atribuídas ao delinquente nos contos? Como se organiza 

o discurso narrativo com a intenção de produzir sentidos? São essas questões que investigamos 

neste trabalho.   

A partir desses “desmascaramentos” de sentidos, buscamos trazer à tona as reais 

representações de si no âmbito social, ou seja, a partir das ações praticadas e discursos produzidos 

na obra, teremos o indivíduo enquanto sujeito enunciativo, possibilitando abordar a construção da 

imagem de si sob o viés discursivo. A representação de si, no âmbito social, implica vários estudos 

voltados ao ethos. Segundo Moura & Barbosa, “essa maneira de se apresentar implica traços 

psicológicos – o caráter – e uma forma de se vestir e mover-se pelo espaço social.” (MOURA & 

BARBOSA, 2015, p.83). 

 De acordo com Charaudeau, essa relação entre o dizer e o dizer sobre si acontece devido 

ao fato de que “Toda construção do ethos se faz em uma relação triangular entre si, o outro e um 

terceiro ausente, portador de uma imagem ideal de referência” (CHARAUDEAU, 2008, p. 137). 

Em suma, o processo da construção do ethos implica a realização de uma imagem como referência, 

à qual o outro adere, toma como verdade e como justificativas de seus atos. A sociedade em que 

nos encontramos é repleta de imagens já formadas, constituídas de estereótipos e rótulos já prontos. 

O estudo do ethos é de grande importância na análise dessas imagens sociais e construções 

ethóticas do nosso cotidiano juntamente com as facetas da “arte” de proferir um enunciado.   
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As diferentes visões da imagem de si 

 

Começaremos este tópico abordando as diversas concepções de ethos, da retórica antiga até 

os estudos discursivos da contemporaneidade, com o intuito de contextualizar esse elemento 

teórico. Dito isso, partiremos para a retórica antiga, ou seja, a Retórica de Aristóteles, autor que 

teve uma imensa influência no quesito de desenvolvimento da arte retórica. Na arte de argumentar, 

existem três elementos bases que são cruciais para a construção da retórica: o ethos (conduta), 

pathos (paixões) e logos (argumentos). Escrevendo a obra Retórica, Aristóteles formulou uma 

técnica que consistia em elaborar um meio de persuasão para determinada classe de indivíduos, 

trabalhando na boa imagem de si, construindo um discurso digno de confiança, assim, causando 

uma boa impressão que convença o público alvo. A validade do discurso é ocasionada pela 

credibilidade dada ao orador, a confiança e tal validade são tidas como o efeito do seu discurso. A 

análise do discurso tem enveredado pelas pesquisas sobre imagem, corpo, ethos, ampliando o leque 

de possibilidades de investigação dentro dos estudos da linguagem. Os trabalhos a respeito do ethos 

acabam contribuindo para o entendimento de outros aspectos do discurso, Segundo Moura e Lopes 

(2014)  

 

As pesquisas em torno do proposto pela AD, são, portanto, terreno fértil de 

trabalho ao sugerir a análise de categoria ethos, no instante em que esta acaba por 

contribuir para o entendimento de outros fenômenos, tais como efeitos de sentido 

a partir da argumentação e a produção destes fenômenos. (MOURA & LOPES, 

2014, p.182)  

 

Dominique Maingueneau (2001) revela que o ethos é baseado naquilo que o orador quer 

dar a entender, sempre vinculado ao exercício da palavra, assim, comprovando que o ethos não é 

dito, e sim mostrado: 

 

 
O que o orador pretende ser, dá a entender e mostra: não diz que é simples ou 

honesto, mostra-o através de sua maneira de se exprimir. O ethos está, dessa 

maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde ao seu 

discurso, e não ao indivíduo “real”, apreendido independentemente de seu 

desempenho oratório: é, portanto, o sujeito da enunciação enquanto está 

enunciando que está em jogo aqui. (MAINGUENEAU, 2001, p.138)   
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Então, nessa perspectiva abordada por Maingueneau, percebe-se que o ethos do orador 

emerge de uma situação mostrada, e não dita por ele. Sua forma de expressão e a forma de como 

ele se vale das palavras é que vão de fato constituir o ethos do sujeito. Segundo Charaudeau (2006, 

p. 115) “O ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares: olhar do outro sobre aquele que fala, olhar 

daquele que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o vê”. Ou seja, a construção do ethos 

se faz com a relação entre orador e o público, num âmbito de imagens pré-definidas e definidas. 

Usando o viés da fala como elemento constituído de valores e conduta. Charaudeau (2006) ainda 

ressalta o sujeito e a construção da sua identidade social como interlocutor propriamente dito, nos 

revelando que o sujeito surge, juntamente com sua identidade discursiva, a partir da concepção do 

outro.  

 

O sujeito aparece, portanto, ao olhar do outro, com uma identidade psicológica e 

social que lhe é atribuída, e, ao mesmo tempo, mostra- se mediante a identidade 

discursiva que ele constrói para si. O sentido veiculado por nossas palavras 

depende ao mesmo tempo daquilo que somos e daquilo que dizemos. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 115)  

 
  

A linguagem, elemento constituinte do sujeito, é um espaço em que ele realiza suas ações 

conscientes ou não, utilizando-se dela como meio de representação de suas práticas sociais e 

representações do meio em que vive. Como explica Charaudeau (2001): “Todo ato de linguagem 

é o produto da ação de seres psicossociais que são testemunhas, mais ou menos conscientes, das 

práticas sociais e das representações imaginárias da comunidade a qual pertencem” 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 29). 

Toda essa elaboração que auxilia na construção do ethos ainda não é suficiente para alcançar 

o propósito do locutor, pois inúmeras vezes o ethos é involuntário, ele não só depende do sujeito 

que enuncia, mas sim de como o interlocutor recebe essa imagem, e como ele elabora e interpreta 

o ethos do locutor no contexto em que estão inseridos.  

Maingueneau (2005, p.69) expõe a concepção de ethos como uma manifestação de uma voz 

(tom) juntamente com um corpo enunciante, que se forma no processo de incorporação. Todo 

discurso possui uma vocalidade própria, ou seja, uma voz específica, por meio da qual fará surgir 

o corpo do enunciador, ou seja, aquele que participa da interação enunciativa. Com isso, todo e 

qualquer discurso é proveniente de enunciados, em que a garantia do dizer é originado pelo campo 
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subjetivo e encarnado no papel de fiador, existindo uma possibilidade de atribuir variadas 

características ao enunciador. 

Com base na representação construída a partir do seu discurso, o sujeito tem a identidade 

envolta de representações sociais. A partir do conceito de “tom”, que é definido como o corpo do 

enunciador, ou a concepção “encarnada” de ethos, que abordaremos o vínculo de um duplo 

imaginário corporal e moral no qual o ethos se apoia e assim, se corporifica (CHARAUDEAU, 

2006, p.117). Quando relacionamos o ethos com representações sociais, a essência de ethos 

coletivo vem à tona, ele pode ser definido tanto individualmente quanto coletivamente. 

 

Modo de organização narrativo e seu efeito ethótico 

 

Para atingir um efeito desejado, o modo de organização do discurso é essencial para 

construir uma realidade ocasionada pelas ações sucessivas da narrativa. De acordo com 

Charaudeau (2016), existem quatro modos de organização do discurso (Descritivo, Narrativo, 

Argumentativo e Enunciativo). O modo escolhido para servir às análises desse trabalho foi o 

narrativo, que se adequa perfeitamente ao corpus da pesquisa.  

 A estrutura narrativa é composta por actantes, os processos de tempo e ação e a localização 

espacial. De acordo com Moura et al. (2015; 2017; 2018) os actantes são os que fazem as ações da 

narrativa, sendo através dos processos que eles se relacionam e põem suas ações em prática. Nesse 

trabalho, os actantes seriam os personagens do conto, ou seja, aqueles que executam todas as ações 

na narrativa. Essas ações realizadas são chamadas de papéis actanciais. 

O processo de tempo da narrativa é mostrado por Charaudeau (2016) como o responsável 

pela sequência da narrativa, com a utilização de advérbios e adjuntos temporais e pelo uso de 

aspectos cronológicos que nos possibilitam identificar a ordem de acontecimentos de uma história. 

No que diz respeito aos procedimentos de localização espacial, serão basicamente os lugares em 

que se passa a narrativa, ou seja, onde as ações dos actantes foram realizadas. Desse modo, haverá 

uma percepção de quem são os personagens, suas ações na narrativa, e de onde e quando são 

praticadas tais ações.  

Partindo para as análises do modo de organização narrativo, começaremos com o que 

Charaudeau considera a respeito de narrativa: 
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Para que haja narrativa é necessário um “contador” (que se poderá chamar de narrador, 

escritor, testemunha, etc.), investido de uma intencionalidade, isto é, de querer transmitir 

alguma coisa (uma certa representação da experiência do mundo) a alguém, um 

destinatário (…) (CHARAUDEAU, 2008, p. 153. Grifos do autor) 

 

Com isso, o corpus selecionado mostra que a ação dos personagens diz respeito à uma 

sequência narrativa, uma sucessão de ações. Diante disso, daremos ênfase a um elemento lógico 

na narrativa presente no corpus: os actantes. O que move a narrativa são os personagens, assim 

iremos identificar os papéis actanciais de acordo com as considerações de Mariana Procópio, na 

qual baseiam-se no questionário que Charaudeau elabora no livro Linguagem e discurso: modos 

de organização. 

 

Agressor – realiza uma ação negativa, isto é, um malefício; benfeitor – realiza 

uma ação positiva, isto é, um benefício; aliado – atua na defesa ou ajuda de um 

actante, seja agindo diretamente sobre o oponente do actante ou atuando ao 

mesmo tempo em que seu protegido atua; oponente – opõe-se aos projetos ou 

ações de um actante; retribuidor – oferece a outro actante uma recompensa ou 

punição. (...) Se, entretanto, o personagem sofrer a ação, ele pode recebê-la como: 

vítima – é afetado negativamente pela ação de outro actante; beneficiário – é 

afetado positivamente pela ação de outro actante. (PROCÓPIO, 2008, p.41). 
 

 

O modo de organização do discurso narrativo, presente no discurso da literatura 

contemporânea dos contos escolhidos, serve como objeto de análise para depreender e identificar 

os ethé do narrador personagem. Mais adiante, veremos como isso se dá. 

Antes de partirmos para as análises propriamente ditas, apresentaremos os procedimentos 

metodológicos que nortearam a nossa pesquisa. A priori foi feita uma releitura dos contos com o 

intuito de localizar e classificar os diversos tipos de imagens sobre o sujeito delinquente neles 

existentes. A partir disso, foram também localizados os papéis actanciais do modo de organização 

do discurso narrativo presente no corpus. A presente pesquisa, possui um cunho bibliográfico, de 

caráter qualitativo e interpretativo, baseada nas perspectivas de ethos abordadas por Charaudeau e 

Maingueneau, assim, para uma melhor compreensão dos dados, foram realizados fichamentos, 

buscando relacionar o aporte teórico com o corpus selecionado. 

 

Análise do corpus 

Os contos Passeio noturno I e II, foram publicados no livro de contos Feliz ano novo, escrito 

pelo autor contemporâneo Rubem Fonseca, no ano de 1975. A narrativa retrata o cotidiano 
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entediante e rotineiro de um empresário, que alivia suas tensões assassinando pessoas, assim, 

fugindo da sua “terrível realidade” de um homem de negócios e pai de família. Os contos são 

narrados em primeira pessoa, sendo o narrador participante de todas as ações, caracterizando-se 

como narrador personagem. 

O narrador personagem por muitas vezes apresenta o papel actancial de agressor, no qual 

exerce maior parte das ações de forma negativa, ocasionando malefícios à suas vítimas. Além do 

praticante da narrativa, temos também os que sofrem as ações, que no caso são as vítimas. No que 

concerne o modo de organização narrativo, temos o actante agressor, o que realiza uma ação 

negativa. Vejamos: 

 

Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos 

pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das 

duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito. (FONSECA, 

2004, p. 244) 

 
 

Além do papel do actante agressor, aparece a vítima, que é afetada negativamente pela ação 

de outro actante: “Nunca fui tão humilhada em minha vida(...) e passei, primeiro com a roda da 

frente — e senti o som surdo da frágil estrutura do corpo se esmigalhando.” (FONSECA, 2004, p. 

247). Além disso, depreendemos o beneficiário, que é afetado positivamente pela ação de outro 

actante, ou seja, na medida em que ele encontra vítimas para matar atropeladas, ele alivia suas 

tensões, consequentemente sendo beneficiado com isso. 

Em relação ao ethos de delinquência, Rubem Fonseca retrata o personagem principal como 

um sujeito que não mede as consequências de suas ações, e mostra que ele não dá importância à 

vida de outrem. Seus alvos principais são as mulheres, pelo fato da facilidade de serem capturadas, 

segundo o personagem. Percebe-se uma banalização da vida humana, surgindo assim, uma imagem 

que o personagem tem uma frieza exacerbada, seguido de um descaso e crueldade com a vítima: 

  

Ela saltou. Foi andando pela calçada, lentamente, fácil demais, e ainda por cima 

mulher, mas eu tinha que ir logo para casa, já estava ficando tarde. Apaguei as 

luzes e acelerei o carro. Tinha que bater e passar por cima. Não podia correr o 

risco de deixá-la viva.  (FONSECA, 2004, p. 244) 

 

 

O ethos de delinquência se revela por muitas vezes nas ações do personagem principal, 

mostrando uma despreocupação com as consequências de seus atos, construindo para si, uma 
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imagem de um ser calculista e frio. Ele escolhe a rua mais deserta para praticar o crime e, ao 

escolher uma mulher como vítima, revela que é menos emocionante, por ser um “alvo fácil”. E 

toda aquela seleção de lugar e vítima o deixa muito tenso, mas seria recompensado com a sensação 

de alívio que teria após o crime: 

 

Na avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Cheguei numa rua mal 

iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. (...) comecei a ficar tenso, isso 

sempre acontecia, eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher, podia ser 

ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil. (FONSECA, 

2004, p. 244) 
 

 

No decorrer da narrativa, vemos uma presença muito forte de violência, frieza e menosprezo 

para com a vida humana. O delinquente da narrativa acaba por transformar a rotina de crimes em 

um círculo vicioso, que constitui uma válvula de escape para os seus dias cansativos na empresa. 

No fim de cada conto, a esposa que o espera em casa tem a certeza que os passeios noturnos do 

marido estão dentro dos parâmetros de normalidade, tendo em vista que seriam apenas pequenas 

voltas de carro para relaxar. Ao retorno do esposo, ela pergunta a ele se conseguiu atingir seu 

objetivo de relaxar com o passeio. 

 

Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? perguntou minha mulher, deitada no 

sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir, boa noite para todos, respondi, 

amanhã vou ter um dia terrível na companhia. (FONSECA, 2004, p. 244) parte I 

Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso? ela disse. Estava. Mas já passou. 

Agora vou dormir. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia.  (FONSECA, 

2004, p. 249) parte II 
 

 

Nota-se que o personagem tem um apego muito grande ao carro, comprovando o desapreço 

pela vida humana mencionado anteriormente. O sujeito se orgulha ao notar que seu carro estava 

sem marcas, e que apesar de ter atropelado pessoas, o automóvel estava intacto. Ele logo se 

vangloria com tal feito, se autodeclarando habilidoso no uso do mesmo:  

 

Corri orgulhosamente a mão de leve pelos para-lamas, os para-choques sem 

marca. Poucas pessoas, no mundo inteiro, igualavam a minha habilidade no uso 

daquelas máquinas. (FONSECA, 2004, p. 244) 
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Na observância da configuração ethótica de delinquente, depreendemos, apoiados nas 

definições de ethos mostrado de Maingueneau, outros ethé do narrador personagem, como por 

exemplo, o ethos violento, frio e calculista. Nos fragmentos abordados percebemos uma forte 

presença de violência, que acaba se tornando uma prática corriqueira. O ato de observar 

calmamente o estado do seu carro após estilhaçar corpos, e de descrever com todos os detalhes 

como ele cometeu o crime, nos possibilita a elaborar a constituição do ethos frio e calculista já dito 

anteriormente. Isso só é possível perceber a partir das ações mostradas pelo enunciador, ou seja, o 

fato da narração contribui diretamente com a constituição ethótica do actante. 

Ao expor esses ethé, retomamos o que Charaudeau (2001) considera sobre os atos de 

linguagem, que são provenientes de ações dos seres, nos quais são conscientes ou não das práticas 

sociais juntamente com as representações da comunidade na qual estão inseridos, assim sendo, os 

delinquentes com suas práticas no meio social, acabam corroborando para a construção ethótica 

deles. Muitas vezes nos contos temos um ethos involuntário, em que ele não depende somente dos 

ladrões para se constituir, mas sim de como o interlocutor processa toda a construção da imagem 

dos personagens, e de como atribui significados ao ethos do locutor no contexto em que ele pratica 

as ações. 

É nesse viés de relação entre locutor e interlocutor que começaremos a nossa análise a 

respeito da obtenção do ethos a partir do texto literário, enveredando pelos caminhos da vocalidade 

dos personagens, em que cada protagonista tem um tom específico em que se divide em dois 

elementos: corpo e caráter.  

O narrador personagem, a esposa e Ângela são os fiadores, pois são encarregados de 

proferirem enunciados que constitui a narrativa. Embasados nesses fundamentos, procederemos às 

seguintes análises:  

 

A copeira servia à francesa, meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher estávamos 

gordos. É aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. Meu filho me 

pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na hora do 

licor. (FONSECA, 2004, p. 240) 

 

 

De acordo com a voz contida no texto, ou seja, a fala do fiador, há a confirmação dos traços 

estéticos, e sociais, em que veicula uma forma do sujeito discursivo de apresentar-se no mundo. A 

mulher que servia a família, o fazia de forma requintada, o narrador personagem e a esposa estavam 

acima do peso, os filhos pediam dinheiro em diferentes momentos. Nessa ótica, a voz do fiador 
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revela que a família do delinquente se encontra em uma condição financeira bem favorável, 

apresentando-se no mundo como uma família de classe rica. Em suma, o coenunciador ao se 

deparar com inúmeras marcas psíquicas e físicas dos personagens, entra no jogo de interação entre 

ele e o enunciador, corroborando para o êxito da estratégia de incorporação do ethos. Contudo, 

temos uma dupla personalidade do narrador personagem, que ora enuncia como um burguês, que 

é pai de família e executivo de uma empresa, ora como um assassino que comete os crimes sem 

nenhum remorso. 

A partir do que foi analisado acima, vimos que no momento em que é utilizado o campo da 

linguagem por parte dos fiadores, imediatamente é mostrado um ethos correspondente a eles, 

sujeitos enunciadores. Atrelados de um corpo e caráter, os personagens transformam o conto em 

um texto escrito vivo, e com uma forte carga significativa para os leitores da obra. 

 

 

Considerações finais 

 

Conforme com o que foi visto até aqui, ancorando-se nas definições de ethos apresentadas, 

conclui-se que a imagem do delinquente no decorrer da narrativa se configura como uma 

representação de si demasiadamente fria, e demasiadamente cauteloso no que concerne em deixar 

vestígios de seus crimes cometidos. O ethos de delinquência do personagem comporta também, 

um ethos calculista, quase um perito no momento em que ele procura as marcas no carro, e a 

eficiência na busca de vítimas para aliviar suas tensões, pondo em prova toda a valorização da vida 

humana, dando ênfase ao descaso que o personagem a encara. No decorrer das análises, com os 

jogos de imagens apresentados, podemos observar a dupla personalidade que o narrador 

personagem tem, sendo possível observar esse duplo papel através das marcas de ethé ditas e 

mostradas em cada situação da narrativa. Em suma, é a partir desses desmascaramentos que 

teremos as reais representações de si no âmbito social. 

Em relação ao modo de organização do discurso narrativo, percebemos que ele é 

indispensável para auxiliar na elaboração da realidade ocasionada pelas ações dos personagens da 

narrativa, em que predomina o actante agressor, no qual também ocupa o papel de beneficiário de 

suas ações violentas. Com esse encadeamento, a lógica da narrativa se constitui para dar a 

impressão de ultrarrealidade nos contos de Rubem Fonseca, detalhando cada ação de planejamento, 

perícia e habilidades nos passeios noturnos realizados pelo personagem principal.   



333 

 

 

THE ETHOS AND NARRATIVE OF DELINQUENCY IN THE TALES NIGHT TOUR 

PARTS I AND II BY RUBEM FONSECA 

 
ABSTRACT: Rubem Fonseca, in his tales, depicts daily life in a way that avoids any emotional remnants 

and conceives the shock of the reader as the success of the whole work, all linked to the picturesque "portrait 

of reality.The purpose of this work is to analyze the way the narrative discourse is constituted in the course 

of the tales “night tour parts I and II” by the Brazilian writer Rubem Fonseca, as well as the configuration 

of the images of violence attributed to the delinquent in these tales.Thus, in the author's language, the act of 

narrating becomes a privileged object of observation of the production and dispute of meanings in 

contemporary society. We will notice the effects of real representations of oneself in the social sphere from 

the mode of organization of narrative discourse in the tales, that is, from the actions performed and 

discourses produced in the work, we will consider the individual to be an enunciative subject, approaching 

the construction of the self-image under the discursive bias. For purposes of analysis, the tales will be re-

read. Thus, we aim to locate and classify the various types of images on the subject "delinquent" existing in 

these tales, linked to the mode of organization of discourse present in the corpus. The nature of present study 

is a bibliographical, qualitative and interpretative research design. For a better understanding of the data, 

binders will be made, seeking to relate the theoretical contribution with the corpus to be selected. To this 

end, our theoretical base is centered on Charaudeau (2006), Amossy (2005) and Maingueneau (2001, 2008) 

among other authors. 

 

Keywords: Speech Ethos; Narrative; Rubem Fonseca. 
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“À NOITE, SÃO LUÍS FICA EM PÉ DE GUERRA”: PERSONAGENS POLÍTICOS DA 

PROVÍNCIA DO MARANHÃO NO ROMANCE HISTÓRICO A SETEMBRADA 

 

Mário Augusto Carvalho Bezerra (PPGHIS/UFMA) 

 
RESUMO: O vintismo do Maranhão ainda é pouco explorado pela historiografia maranhense. Poucos 

trabalhos mencionam a terceira década de 1820 contextualizada nos acontecimentos e tomada de decisões 

da política local e entre as deliberações do centro de autoridade política imperial, situado no Rio de Janeiro 

com a instalação da Câmara dos Deputados. A movimentação política a partir de 28 de julho de 1823 

garantiu a incorporação do Maranhão no Império do Brasil e a atuação mais plena dos personagens políticos: 

Manoel Odorico Mendes, Manoel Telles da Silva Lobo, João Bráulio Muniz e Francisco Gonçalves Martins, 

presentes na composição do romance histórico A Setembrada (1933), do romancista João Dunshee de 

Abranches Moura. Tais cidadãos compuseram o cenário político e jornalístico da província, eleitos 

deputados do Maranhão em meados do ano de 1825. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é 

observar a construção literária da obra e analisar a trajetória social, a dimensão coletiva e a atuação política 

dos quatros políticos destacada por Dunshee de Abranches, com apoio da imprensa daquele momento. 

Assim, destacando a relação entre literatura e história na compreensão dos espaços de memorias e 

experiências históricas no tempo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Maranhão; Vintismo; Política; Imprensa; Literatura.  

 

Introdução 

 

À noite, São Luís fica em pé de guerra. Muitos portugueses se refugiam nos 

quartéis ou em casas mais seguras do centro com receio dos lustros. A 

patriotada, apesar de tudo, agita a cidade inteira e conflitos sangrentos 

https://drive.google.com/file/d/11V18xIYEwS3LV3UnpkbjQj5xsuXK0zYf/view%20Acesso%20em%2015.06.2019
https://drive.google.com/file/d/11V18xIYEwS3LV3UnpkbjQj5xsuXK0zYf/view%20Acesso%20em%2015.06.2019
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prenunciam a próxima redenção política do Maranhão (ABRANCHES, 

1970, p. 25). 
 

A narrativa acima encontra-se no romance histórico A Setembrada, do escritor Dunshee de 

Abranches, que traça com riqueza de detalhe envolvimentos e conflitos políticos em torno do poder 

local na província do Maranhão nos anos iniciais da década de 1820. O plano de fundo é a cidade 

de São Luís, palco das principais deflagrações e circulação de ideias revolucionárias nos variados 

espaços de vivências luso-maranhense, ocupados por ilustres cidadãos conservadores e liberais. 

A passagem instiga a compreensão da História social do Maranhão na terceira década do 

século XIX através da literatura construída por Abranches. Nesse sentido, este trabalho busca 

elementos que possam contribuir para a formação das novas abordagens da História Política, 

apontando como a narrativa literária contribui para a formação de sentido histórico. 

O campo da História necessita de ligações interdisciplinares para fomentar a construção de 

sentidos e conhecimentos científicos. O campo da Literatura, por exemplo, integra a histórica com 

objetivo de analisar representações, o imaginário e o simbólico. Nesse sentido, a utilização de obras 

literárias, sejam clássicos ou não, constituem significativos fontes para o conhecimento 

historiográfico, possibilitando novas abordagens. 

A cumplicidade entre História e Literatura, desenvolvido no Brasil nos anos de 1990, 

possibilita o aprofundamento de temáticas que buscam analisar as sociabilidades e experiências 

sociais. Este trabalho, parte da concepção do campo político com uso da literatura com foco na 

dinamização da política oitocentista do Maranhão na década de 18201. 

O romance histórico A Setembrada: a Revolução Liberal de 1831 em Maranhão2, do 

romancista João Dunshee de Abranches Moura, será a base para problematizar e construir a 

trajetória política de quatro personagens da província do Maranhão: Francisco Gonçalves Martins, 

João Bráulio Muniz, Manuel Telles da Silva Lobo e Manoel Odorico Mendes. 

Assim, para compreender os processos históricos e as dinâmicas políticas, econômicas e 

sociais do homem no seu tempo, é necessário estabelecer as relações existentes no conjunto social 

                                                           
1 Este trabalho é dividido em duas partes: a primeira, visa discutir o retorno da História Política no campo 

historiográfico, apresentando conceitos que ajudam a compreender as representações do social. A segunda, 

compreende destacar o Maranhão no período da terceira década do século XIX, apresentar e discutir informações 

apresentadas no romance histórico A Setembrada do escritor João Dunshee de Abranches Moura. 
2 A primeira edição é de 1931. Aqui, utilizo a edição de 1970. 
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em que o ser humano habita. É olhar para o campo político e perceber o comportamento, o modo 

de pensar e as transformações da sociedade. 

 

Trata-se de reconstruir o modo por que os indivíduos e os grupos elaboraram a 

compreensão de suas situações; de enfrentar os rechaços e adesões a partir dos 

quais eles formularam seus objetivos; de traçar de algum modo a maneira pela 

qual suas visões de mundo limitaram e organizaram o campo de suas ações 

(ROSANVALLON, 2010, p. 76). 

 

O lugar social e o campo político são pontos de partida do contexto histórico e produção 

escrita da história. É no contexto histórico do presente que percebemos a necessidade de olhar o 

passado com renovação, destacando pontos, contrapontos e o não-dito da construção 

historiográfica3. 

Ao longo do século XX, o campo historiográfico passou por transformações quanto as 

abordagens e uso da literatura no conhecimento científico, ampliando as discussões sobre as 

concepções de pensar o passado e presente. Assim, 

 

A produção intelectual dos historiadores mudou em profundidade e em amplitude, 

assim também as modalidades de escrever a História, influenciada pelo 

surgimento de novos territórios a serem explorados pela pesquisa histórica, pelos 

novos objetos visando temáticas originais e pela abundancia das novas abordagens 

(REVEL apud SANTOS, 2007, p. 1-2). 
 

Nesse sentido, a configuração metodológica para entender a operação e práxis da história 

está inserida no olhar historiográfico e crítico para a construção ou renovação cientifica da história. 

Ao tratar do processo de mudança na história, René Rémond destaca que: 

 

A História, cujo objeto precípuo é observar as mudanças que afetam a sociedade, 

e que tem por missão propor explicações para elas, não escapa ela própria à 

mudança. Existe, portanto, uma história da história que carrega o rastro das 

transformações da sociedade e reflete as grandes oscilações do movimento das 

ideias (RÉMOND, 2003, p. 13). 

 

                                                           
3 Michel de Certeau (2006, p. 66) afirma que a produção/pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 

socioeconômico, político e cultural.  
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O conhecimento histórico4 é marcado por intenso movimento de mutação. Sem dúvida, os 

historiadores da primeira geração da Escola dos Annales, criada em 1929, revolucionaram5 a 

abordagem histórica com a valorização de novas fontes e as atividades humanas em espaços mais 

amplos6 e distintos. 

O historiador Marc Bloch (2002, p. 47) destaca que a história não é apenas uma ciência em 

marcha, é também uma ciência na infância. Logo, uma ciência em constante modificação teórica e 

metodológica na constituição da cientificidade histórica7. Jörn Rüsen (2001, p. 25-26) vai mais 

longe ao destacar um processo de autorreflexão por parte do próprio historiador enquanto sujeito 

cognoscente do pensamento histórico, sem esquecer que a pesquisa e a historiografia não são 

estáticas, permanecem em constantes mudanças. 

Com a História Política não foi diferente. Após grande prestígio no século XIX, a política 

foi deixada de lado nos estudos históricos por uma abordagem mais econômica. A concepção de 

que o campo econômico8 explicaria as dinâmicas sociais sem o auxílio das ações políticas ganhou 

força. O econômico surgia como elemento determinante e definidor das relações entre os homens 

no interior da sociedade, o objeto central de estudo (GOUVÊA, 1998, p. 26). 

Em 1960, com a expansão do marxismo no território francês e com forte influência dos 

Annales a política ganhou as margens da produção histórica. As considerações da historiadora 

Marieta de Moraes (1992, p. 265) ajudam a entender esse processo: “em nome de uma história 

total, uma geração de historiadores passou a questionar a hegemonia do político e a defender uma 

nova concepção de história onde o econômico e o social deveriam ocupar lugar fundamental”. 

Marginalizada, a história política ficou classificada como individualista, factual e subjetiva, 

centralizada na elite, no Estado dominante. A narrativa histórica tinha como foco “os grandes 

                                                           
4 René Rémond (2003. p. 13): destaca que “o historiador é sempre de um tempo, aquele em que o acaso o fez nascer e 

do qual ele abraça, às vezes, sem o saber, as curiosidades, as inclinações, os pressupostos, em suma, a “ideologia 

dominante”, e mesmo quando se opõe, ele ainda se determina por referência aos postulados de sua época”.  
5 Jacques Revel (1989, p. 36): afirma que a década de 1930 contou com uma novidade que seria a reorganização das 

ciências sociais no território francês em volta da disciplina História, passando pelo processo de reconstrução dos 

objetos de pesquisas, constituído pelo próprio homem. 
6 Peter Burke (2010, p. 12) utilizando os estudos de Braudel (1949) na obra O Mediterrâneo destaca: “a história pode 

fazer mais do que estudar jardins murados”. 
7 Jörn Rüsen (2001): chama atenção para uma construção historiográfica pautada no diálogo com a sociedade, através 

de sentido e identidade social. Rüsen ressalta a escrita voltada para a aplicabilidade do conhecimento histórico na 

sociedade, ou melhor, escrever a história sem perder a cientificidade. 
8 Ao tratar dos estudos econômicos, Peter Burke (2010, p. 19), destacar que “os historiadores foram, talvez, os 

opositores mais bem organizados da história política. Gustav Schmoller, professor em Estrasburgo, nesse tempo 

pertencente à Alemanha (1872), por exemplo, foi o cabeça de uma importante escola histórica”. 
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tronos”, excluindo as dinâmicas sociais dos povos em sociedades. Seria o fim da velha história 

política ou uma fase necessária para repensar seus princípios? 

O estudo do político não foi abandonado completamente. De acordo com Pierre 

Rosanvallon (1995, p. 10) “o declínio da história política tradicional também foi acompanhado 

pelo desenvolvimento da história das mentalidades políticas e, sobretudo da sociologia política”. 

Percebe-se a não exclusão do político na ciência política e que esta promoveu o interesse nos 

trabalhos sobre as forças e sistema político. Isso leva a crer que as ciências são mutáveis, estão em 

constante processo de renovação. 

A história política sempre foi alvo dos historiadores. A política, de fato, está na essência da 

história. Francisco Falcon (2011, p. 55) destaca que “história e poder são como irmãos siameses” 

e ressalta que “separá-los é difícil; olhar para um sem perceber a presença do outro é quase 

impossível”. 

A política vai além das relações de poder, está no centro da convivência humana, nas 

dinâmicas sociais de grupos em sociedade. Nesse sentido, a história está na política e esta 

diretamente na história, no coletivo dos homens no tempo. Vivendo no singular o homem é 

apolítico, escapa das relações de poder, das estratégias e dos jogos de interesses. 

Entendido ao mesmo tempo como campo de forças e lutas, Falcon (2011, p. 69) reitera que 

poder e política passam ao domínio das representações sociais e coletivas e de suas conexões com 

as práticas sociais. Nessa perspectiva, a literatura é fundamental como fonte, pois amplia a 

dimensão social com experiências, principalmente quando se trata de utilizar romances históricos, 

onde a descrição do espaço e vivências são detalhadas dentro do corpo social e político. 

 

O retorno do político: aproximação entre História Política e Literatura  

 

O processo de renovação da história política foi lento. O retorno do estudo do político na 

década de 1980 promoveu o repensar das compreensões históricas produzidas e as contribuições 

da política nos estudos históricos. De acordo com Rémond (2003, p. 22): “a história de fato não 

vive fora do tempo em que é escrita, ainda mais quando se trata da história política”. 

O político e suas relações interdisciplinares com novos objetos determinaram a abertura 

para inovações na escrita histórica. Para Francisco Falcon (2011, p. 63), “grosso modo, poder-se-
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ia localizar no período de 1945 a 1968/70 a crise final da “história política tradicional” e, no período 

seguinte, a progressiva constituição da “nova história política” 9. 

A mais espetacular das transformações que afetaram a produção da história política foi, sem 

dúvida, a utilização de documentações antes excluídas das análises10. No Maranhão, por exemplo, 

a imprensa inaugurada em 1821 é o espaço da política constituída não somente sob o comando do 

governo, mas voltada para o todo social da província, da formação de uma sociabilidade política 

revestida com aparências de modernidade da época. 

Outro exemplo, refere-se as obras de escritos literatos do Maranhão, que destacam aspectos 

de espaços físicos da cidade de São Luís e do Maranhão. No romance histórico A Setembrada do 

escrito e político Dunshee de Abranches, é visível a descrição de recintos do centro histórico de 

São Luís, marcado por lutas e conflitos políticos entre elites políticas em busca do poder local ao 

longo do século XIX, especificamente da década de 1820, período conhecido como vintismo. 

O contato com outras disciplinas (Sociologia, Linguística, Psicologia, Antropologia11, 

Ciência Política, Direito), o trabalho com outras fontes (seja a oralidade, os impressos12 e diários 

políticos, estatísticas e atas eleitorais, entre outras) promoveram a leitura mais ampla da dimensão 

do político e da participação dos sujeitos e atores políticos13 no espaço privado e público.  

De acordo com Márcia D’Alessio (2006, p. 16) o “lugar da política é a pluralidade dos 

homens e não o homem singular”, ou melhor, passou-se a perceber tal pluralidade a partir dos 

dados obtidos por novos documentos e as relações com distintos setores da sociedade. Tal processo 

é caracterizado por poderes simbólicos constituído a partir de representações. Portanto, “o homem 

é não só o sujeito, mas também o objeto do poder social”14. 

                                                           
9 Grifos do autor.  
10 Ao tratar dos saldos, balanços e perspectivas da “nova” historiografia brasileira, Margareth Rago (1999, p. 91) 

destaca que “o documento é buscado mais intensamente, ao mesmo tempo não mais como espelho do real, mas sim 

como monumento, possibilitando desfazer camadas sedimentadas de interpretações sucessivas”. 
11 De acordo com Francisco Falcon (2011, p. 69): “A Antropologia passou a atrair cada vez mais a atenção dos 

historiadores, quer como antropologia cultural, a antropologia política, quer como etno-história”. 
12 Maria Bastos Pereira das Neves (2009, p. 07) destaca que “livros, livreiros, impressores, leitores constituem-se 

caminhos diversificados da pesquisa histórica para uma abordagem das práticas culturais e políticas de uma sociedade 

em determinado momento histórico”. 
13 Marieta de Moraes Ferreira (p. 267) afirma que “o eixo central da renovação proposta por esses historiadores (René 

Rémond, Serge Berstein, Jean-Pierre Rioux, Philippe Levillain, Michel Winock e Antoine Prost) decorre do 

intercâmbio com a ciência política, permitindo que tema da participação política ocupe um espaço fundamental na 

história”. 
14 Dicionário de Política, organizado por Noberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, volume I, 1998, 

p. 933. 
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A partir de então, a história política avança para analisar o Estado e a nação como corpo 

heterogêneo de forças, com foco nas dinâmicas políticas afora dos centros de autoridade. O estudo 

do político e do poder saiu das sólidas muralhas das cortes e penetrou as ruas, becos e boticas, uma 

vez que, o campo em que o poder ganha seu papel mais crucial é o da política15. 

Os discursos políticos ganharam novas formas com a circulação de impressos, a opinião 

pública ganhou força com a prática da oralidade, produziram e disseminaram ideias e 

possibilitaram a criação de espaços públicos de debates políticos contra ou a favor dos governos. 

Assim: 

 

O estudo do político vai compreender não mais apenas a política em seu estilo 

tradicional, mas em nível das representações sociais ou coletivas, os imaginários 

sociais, a memória ou memórias coletivas, as mentalidades, bem como as diversas 

práticas discursivas associadas ao poder (FALCON, 2011, p. 69). 

 

 Com o universo do político em expansão, as abordagens sobre os vocabulários políticos 

divulgaram cada vez mais a familiaridade com as expressões usadas, a assimilação de parcela da 

população aos termos adotados nos documentos e na oralidade. 

Tomando como exemplo a cultura política vintista no Maranhão oitocentista, é possível 

perceber um novo vocabulário em torno da movimentação política da época nos impressos e 

distintas documentações. Palavras como: Constituição, nação, soberano congresso, parlamento, 

soberania, opinião pública, liberdade, eleição, entre outras, compuseram as transformações e 

embates políticos na terceira década do século XIX da sociedade maranhense. 

Serge Berstein (1998, p. 349) ao tratar dos fenômenos políticos observa os estudos das 

culturas políticas como parte do processo renovador do campo político. Para o autor, “a evocação 

da cultura política inscreve-se na renovação da história política”. 

A complexidade é a chave determinante para entender, embora parcialmente, os 

comportamentos humanos dentro de uma cultura política, assim, o político se manifesta em todo e 

qualquer lugar, das pequenas às grandes estruturas da sociedade. Cabe nesse processo o importante 

                                                           
15 O Dicionário de Política (1998, p. 940) ressalta que em relação aos fenômenos políticos, o poder tem sido pesquisado 

e analisado continuamente e com a maior riqueza de métodos e de resultados. 

 



341 

 

papel das representações para definir uma cultura política, uma vez que são produzidas de acordo 

com os conjuntos de tradições, hábitos, costumes e até mesmo das ideologias locais e nacionais16. 

 Certamente, o retorno do político ultrapassou fronteiras, foi além do poder estruturado na 

figura do Estado. A incorporação do todo social ocorreu de forma plural17. Tal avanço foi resultado 

do não isolamento científico da disciplina. Ponto fundamental para pensar o processo de 

desprestígio da velha história política tradicional pela primeira geração dos Annales. Além disso, 

a Literatura integrou com intensidade as construções historiográficas do político. De acordo com 

Borges: 

 

No universo amplo dos bens culturais, a expressão literária pode ser tomada como 

uma forma de representação social e histórica, sendo testemunha excepcional de 

uma época, pois um produto sociocultural, um fato estético e histórico, que 

representa as experiências humanas, os hábitos, as atitudes, os sentimentos [...] e 

as questões diversas que movimentam e circulam em cada sociedade e tempo 

histórico. A literatura registra e expressa aspectos múltiplos do complexo, 

diversificado e conflituoso campo social no qual se insere e sobre o qual se refere. 

Ela é constituída a partir do mundo social e cultural, e, também, constituinte deste 

(BORGES, 2010, p. 98). 

 

Isolada, a escrita histórica fixou-se em informações de documentações e registros centrais 

aos grandes personagens. Ação que resultou na escrita histórica das elites nos palácios, sem 

mencionar o papel das mesmas no imaginário político, cultural, econômico das sociedades, no 

popular ou dos “povos”. 

Rémond (2003, p. 29) ressalva uma ciência-encruzilhada, a pluridisciplinaridade é para ela 

como o ar de que precisa para respirar. Sem dúvida, a Ciência política é irmã siameses da história 

política18. Ambas caminham sob pontos comuns, principalmente nas discussões políticas e 

econômicas. 

 

                                                           
16 Serge Berstein (1998, p. 354): “Para os historiadores, é evidente que no interior de uma nação existe uma pluralidade 

de culturas políticas, mas com zonas de abrangência que correspondem à área dos valores partilhados”. 
17 Peter Burke (2010, p. 117): “a volta à política está também ligada ao ressurgimento do interesse na narrativa dos 

eventos. Discussões sobre história política, história dos eventos e narrativa histórica estão muito interligadas. Paralelo 

ao “retorno à política”, houve recentemente um “renascimento da narrativa” entre os historiadores franceses e de outros 

países”. 
18 Paulo Bonavides (2000, p. 52-56) ao discutir a afinidade da Ciência Política com a História afirma que: “quando se 

toma a História como acumulação crítica de fatos e experiências vividas, fácil se torna perceber a importância de seu 

estudo para a Ciência Política e a contribuição essencial que o historiador poderá oferecer nesse domínio”. 
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A ciência política, conjugando seus efeitos com sociologia, obrigou o historiador 

a formular perguntas que renovam as perspectivas: assim, as noções de 

representação ou de consenso, cujo lugar é conhecido na reflexão política 

contemporânea, quando aplicadas a experiências antigas, laçam uma nova luz 

sobre acontecimentos e fenômenos cujo segredo se julgava ter descoberto e cuja 

significação se acreditava ter esgotado (RÉMOND, 2003, p. 30). 

 

Percebe-se que o historiador da vida política necessita percorrer diferentes ciências19 para 

compreender e formular analises coerentes e, ao mesmo tempo, considerando a afinidade do 

político para compreender o econômico e vice-versa. Em outras palavras, a sociabilidade cientifica 

é porta de entrada na produção de questionamentos e cientificidade da história em cada tempo. 

Como observou François Hartog (2003), a experiência de temporalidade e os regimes de 

historicidade constituem intrínsecas relações complexas com o tempo, assim, é tarefa do historiador 

tentar pensar sobre o tempo, não sozinho, reabrindo o passado e a partir dele problematizar 

indeterminações, superar equívocos, estabelecendo horizontes de expectativas20. 

Em constante renovação, o estudo das eleições, mídias, dos partidos, da cultura, religião e 

ideias políticas, vocabulários, opinião pública tornam a história política uma história presente. O 

coletivo toma conta dos debates historiográficos partindo do pressuposto que “o social abriga a 

diversidade; a política é o lugar do gerenciamento das diferenças” (D’ALESSIO, 2006, p. 16). 

Portanto, o coletivo, presente na literatura, está nas sociabilidades e ocupa centralidade na 

dinamização de estratégias políticas. 

No próximo tópico veremos como o político e suas relações estavam intrínsecos com a 

população da província do Maranhão a partir da narrativa de Dunshee de Abranches em A 

Setembrada21. 

 

Pontos e personagens da História Política do Maranhão no romance histórico A Setembrada 

 

                                                           
19 René Rémond (2003, p. 29) destaca: “os empréstimos foram de importância muito desigual e natureza bem diferente 

segundo as disciplinas”. 
20 Entendendo o passado como “espaço de experiência” e o futuro como “horizonte de expectativas”, Koselleck (2006, 

p. 308) destaca que essas duas categorias “entrelaçam passado e futuro” a partir dos questionamentos do presente para 

construir novos significados do futuro. 
21 Para os limites desse trabalho, as apresentações dos personagens estudados na narrativa de Dunshee de Abranches, 

correspondem as que envolvem as características individuais, as ligações e alianças políticas e o processo eleitoral 

realizado no ano de 1825. 
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Partindo da reconstrução teórico-metodológico da história política na década de 1980, foi 

possível repensar as abordagens sobre política e suas relações sociais em determinados espaços 

históricos. No Maranhão, por exemplo, a política oitocentista ganhou nova escrita através de 

problematizações, possíveis de ser apreendida por meio das representações sociais na literatura 

local. Recentes estudos sobre trabalho, circulação de livros, censura, eleições, 

emancipações/adesões provinciais, modernidade e representação política foram alvo dos 

historiadores22. 

Não se trata de perceber superficialmente as ações políticas, mas de compreender os 

fenômenos políticos enquanto campo de representação do social, no coletivo dos homens no tempo. 

O ponto central é entender o papel das representações forjadas pelos grupos sociais no seu espaço 

de atuação e disseminada na sociedade pelos instrumentos de comunicação. 

Nesse sentido, representações individuais e coletivas passam a exercer ações importantes, 

tanto na configuração política quanto nas dinâmicas da mesma com a população. De acordo com 

Roger Chartier (2002, p. 17) as percepções do espaço social não são de forma alguma discursos 

neutros, ou melhor, pautam-se em práticas e representações, forças e lutas pelo domínio do poder. 

A sociedade maranhense da terceira década do século XIX não escapa das representações 

políticas. É impossível entender os mecanismos de poder sem atentar para os interesses e aspectos 

forjados dos distintos grupos políticos da época. 

Portanto, o imaginário é “parte de um campo de representações e, como expressão do 

pensamento, se manifesta por imagens e discursos que pretendem dar uma definição da realidade” 

(PESAVENTO, 1995, p. 15). Representação, articulação e prática são eixos centrais na construção 

das formas simbólicas, responsáveis por estabelecer o “mundo como representação”23. 

Gradualmente, a narrativa histórica apresentou a inserção das dinâmicas políticas entre 

diferentes províncias e os desdobramentos coletivos sobre a movimentação política e econômica. 

Além disso, os novos conceitos advindos com a renovação da história política, problematizaram o 

universo das representações em que impressos, obras clássicas da literatura local e nacional, 

                                                           
22 Nas instituições públicas de ensino superior do Estado do Maranhão, UEMA e UFMA, historiadores como: Dr. 

Marcelo Cheche Galves, Dra. Regina Helena Martins de Faria, Dr. Yuri Costa, Dra. Elizabeth Sousa Abrantes entre 

outros, debruçaram-se sobre o estudo das relações políticas da província do Maranhão. 
23 Marieta de Moraes (1992, p. 270) ao utilizar os apontamentos de Pierre Rosanvallon (1986, pp. 93-104) destacar 

que: “o político não é uma instância ou um domínio entre outros da realidade. É o lugar onde se articula o social e sua 

representação, a matriz simbólica na qual a experiência coletiva se enraíza e se reflete por sua vez”. 
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correspondências, imagens, debates e opiniões públicas constituíram tendências positivas à 

cientificidade histórica. 

O vintismo24 maranhense permanece pouco explorado pela historiografia. Poucos trabalhos 

possuem como abordagem o vintismo e/ou a atuação em 1821 nas Cortes portuguesas dos 

deputados maranhenses Joaquim Antônio Vieira Belfort e José João Beckman e Caldas e dos 

deputados eleitos para a Assembleia Geral do Rio de Janeiro em 1826: Francisco Gonçalves 

Martins (Bahia), João Bráulio Muniz (Maranhão); Manuel Telles da Silva Lobo (Bahia) e Manuel 

Odorico Mendes (Maranhão)25. 

Estes últimos são personagens que compõem a obra A Setembrada do romancista Dunshee 

de Abranches, participantes da experiência26 política constitucional do Maranhão e do período da 

formação do Império do Brasil. 

 Em 1825, o Maranhão retoma a atuação política representativa com a eleição de quatro 

deputados para a Assembleia Geral: Francisco Gonçalves Martins, João Bráulio Muniz; Manuel 

Telles da Silva Lobo e Manuel Odorico Mendes. Tais deputados permanecem pouco explorados 

nas análises sobre a incorporação e representação política do Maranhão no centro de autoridade 

política27. 

De acordo com o historiador Yuri Givago (2015, p. 51), o escritor Dunshee de Abranches 

nascido em São Luís (1867-1941), é considerado um autor fundamental para a historiografia sobre 

o Maranhão no século XIX, especialmente na trilogia O Cativeiro, A Esfinge do Grajaú e A 

Setembrada: a Revolução Liberal de 1831 em Maranhão. Essas obras escritas no século XX tratam 

                                                           
24 Pensamento político da década de 1820. 
25 Poucos trabalhos possuem como abordagem o processo eleitoral e a atuação dos deputados eleitos em 1825 para 

compor a bancada maranhense na Assembleia Geral do Rio de Janeiro em 1826. Entre alguns trabalhos já realizados 

no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão (PPGHIS) destaca-se o da 

historiadora Yane Botelho (2017) intitulado: Um republicano em defesa do império: Manuel Odorico Mendes e seu 

projeto de nação brasileira (1825-1833).  
26 Ao romance histórico não interessa repetir o relato dos grandes acontecimentos, mas ressuscitar poeticamente os 

seres humanos que viveram essa experiência. Ele deve fazer com que o leitor apreenda as razões sociais e humanas 

que fizeram com que os homens daquele tempo e daquele espaço pensassem, sentissem e agissem da forma como o 

fizeram. Trata-se de uma norma da figuração literária, aparentemente paradoxal, que se alcance esta apreensão 

focalizando os detalhes do quotidiano que parecem insignificantes (WEINHARDT, 1994, p. 51). 
27 De acordo com Marcelo Cheche Galves (2015, p. 321): o início de 1825 reservou algumas novidades para a cena 

política provincial. A movimentação provocada pelo retorno de Cochrane ao Maranhão, em novembro de 1824, 

anunciava mudanças na ordem pública. 
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de temas da sociedade maranhense no século XIX, escritas no estilo literário28 de memórias, 

crônicas e romance29. 

Francisco Gonçalves Martins, personagem presente na obra de Abranches, nasceu na vila 

de Santo Amaro em 1797 ou 1798, segundo Milson Coutinho (2007, p. 29). Estudou em Coimbra 

e recebeu graduação em Direito no ano de 1818. No Maranhão, ocupou cargo público de juiz de 

direito na comarca instalada em Caxias, desde 1812. 

Em 1822, Martins foi substituído pelo bacharel baiano Manoel dos Santos Martins 

Velasques, sendo removido para a comarca da capital, São Luís. Coutinho (p. 29) ressalta que o 

desembarque de Martins em São Luís foi no momento de crise política quanto a Independência. 

Discreto, não assumiu posição temerária no episódio. A tática, era não cair no completo desagrado 

dos “concundas”, lideranças portuguesas encabeçadas pelo comerciante Antônio José Meirelles e 

outros. 

Para Abranches (1970, p. 129), Francisco Gonçalves Martins era o único simpático com o 

partido dos corcundas (ou português), já que o Odorico Mendes, Bráulio Muniz e Telles Lobo 

compartilhavam das ideias revolucionárias do momento em apoio a causa brasileira e maranhense. 

Nascido no Maranhão, João Bráulio Muniz compôs a cena política da província. Primo de 

Odorico Mendes, nasceu em março de 1796, atuando como jornalista e político. Formado em 

direito na Universidade de Coimbra em 1820. Pertenceu ao conjunto de elites econômica do 

Maranhão, eram seus pais Raimundo José Muniz e Ana Isabel Lamgnére Muniz, família de grandes 

propriedades agrícolas no Maranhão. 

Os envolvimentos de Muniz nos tumultos no pós-adesão da província a Revolução do Porto 

em 6 de abril de 1821 são intensos, chegando a ser “um dos chefes mais prestigiosos entre os 

liberais de São Luís” (ABRANCHES, 1970, p. 185). Entre os nomes dos componentes que 

formavam as famosas “rodas absolutistas” estava o de Muniz, Miguel Bruce, Patrício José de 

Almeida dentre outros, que eram citados como fazendo parte da lista dos inimigos ou dos suspeitos. 

                                                           
28 “No Brasil, ainda que o romance histórico especificamente não ocupe muitas atenções, o diálogo entre os estudiosos 

da ficção e da história intensificou-se a partir do final dos anos oitenta, em seminários e simpósios que originam 

publicações que tendem a ampliar o debate” (WEINHARDT, 1994, p. 54). 
29 Marilene Weinhardt (1994, p. 51), utilizando da concepção conceitual de George Lukács (1937) acentua que o 

romance histórico não é um gênero ou subgénero, funcionalmente distinto do romance. Sua especificidade, que é a de 

figurar a grandeza humana na história passada, deve resolver-se nas características gerais da forma romanesca, o que 

inclui também a possibilidade de apresentar as figuras históricas em momentos historicamente decisivos. 
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Ao lado de Odorico Mendes, exerceu influência significativa na política local na escolha de 

representantes administrativos do governo. Abranches (1970, p. 80) ressalta que Muniz estava entre 

os ilustres maranhenses e de espírito moderado para administrar a província, uma vez que, era filho 

da terra. 

Outro cidadão, que atou na administração da província, personagem da narrativa de 

Abranches é o militar Manoel Telles da Silva Lobo, caracterizado pelo escritor como traiçoeiro. 

 

Filho de outra Província, não tendo raízes nem família em Maranhão, onde viera 

apenas aventurar posição e fortuna, o secretário de Bruce, tornado o intermediário 

entre este e o almirante, pondo em prática os seus intuitos traiçoeiros e sinistros 

(ABRANCHES, 1970, p. 79). 

 

Nascido na província da Bahia, na vila da Cachoeira em 1 de janeiro de 1800, era filho do 

cirurgião baiano Manoel da Silva Lobo. Fora nomeado secretário do Governo em 28 de novembro 

de 1823, chegando no Maranhão em 5 de fevereiro de 1825 (COUTINHO, 2007, p. 25). O 

historiador Marcelo Cheche Galves (2005, p. 322) aponta a chegada de Lobo no Maranhão em 

julho do ano de 1824, trazendo na bagagem a nomeação de Miguel Bruce para presidente e a sua, 

para secretário do governo. 

A favor da causa brasileira e apoiando o “partido brasileiro”, Lobo ingressou na política 

maranhense, chegando a assumir o cargo de Presidente Interino da província nos meses anterior ao 

pleito de 1825. 

 

Natural da Bahia, não tendo amor algum à terra a que chegara, pouco inteligente 

e nada letrado, mas visceralmente hipócrita e ambicioso, conseguiria Telles Lobo, 

por fortes empenhos junto ao governo Imperial, a nomeação para esse cargo 

(secretário) da administração maranhense, em que se deveria desde notabilizar 

pelos seus embustes e traições (ABRANCHES, 1970, p. 74). 

 

A narrativa de Abranches é detalhista quanto o caráter de ambição de Telles Lobo. 

Destacando a grande presença na Corte, o autor aponta que Lobo “cultivando a arte da bajulação, 

oferecera-se para ser o portador do diploma de Presidente da Província, cujo cargo acabara Bruce 

de ser efetivado”. O ambicioso militar, satisfeito com a autorização, “empreendeu-se ele a viagem 

a cavalo pelos sertões da Bahia e Piauí, tendo atravessado todo o interior do Maranhão parta chegar 

a São Luís” (ABRANCHES, 1970, p. 74), por falta de navios com destino ao Maranhão. 
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Reforçando a imagem traidora de Lobo, o autor descreve os passos tramados pelo almirante 

Cochrane e Lobo. Aliados e colocando os interesses políticos em prática, a segunda visita de 

Cochrane ao Maranhão referia-se a “cobrança do que devia a Província à sua esquadra no valor de 

mais de 424 contos de réis”. Visto como “traidor nato”, segundo Abranches, Lobo: 

  

Declarava que estava pronto a lhe entregar o dinheiro todo existente nos cofres 

públicos, a 25 de dezembro de 1824, no próprio dia de Natal, suspendia 

violentamente Bruce do cargo de Presidente da Província, intimando-o a passar o 

poder ao seu Secretário! (ABRANCHES, 1970, p. 79). 
 

Os representantes maranhenses percorreram um demorado processo eleitoral, ocorrido nos 

primeiros meses de 1825. O movimento de incorporação da província ao Império e o 

reordenamento político é parte significativa para a demora das eleições. Para Galves (2013, p. 10): 

a instabilidade política que marcara a província desde a incorporação ao Império talvez justificasse 

os receios das câmaras em iniciar um processo eleitoral. 

Na narrativa de Dunshee de Abranches, os personagens Martins, Muniz, Lobo e Odorico 

Mendes são apresentados nos envolvimentos políticos da incorporação do Maranhão ao Império 

do Brasil. Nos conturbados momentos políticos da província, a causa maranhense frente a adesão 

a Independência do Brasil ou manutenção da ligação e fidelidade com Portugal são causa principais 

da eclosão de ações revolucionarias de dia ou a noite nas ruas de São Luís e nas vilas do interior 

da província, principalmente as vilas de Caxias e Itapecuru. 

Vale ressalta que a atuação dos quatro personagens na obra ganha destaque com a realização 

das eleições para deputados gerais da província a Assembleia Geral Legislativa. Apesar de destacar 

poucos traços do pleito realizado em 1825, Abranches chama a atenção para um detalhe 

significativo quanto a atuação dos candidatos Odorico Mendes e Telles da Silva Lobo, pois, 

segundo o autor ambos: 

 

Trataram por seu turno disputar duas cadeiras de deputado nas eleições gerais que 

se procederam, fraudando escandalosamente os resultados reais do pleito em que 

saíram vitoriosos em primeiro lugar João Bráulio Muniz e Francisco Gonçalves 

Martins, representantes do partido brasileiro (ABRANCHES, 1970, p. 84). 
 

Abranches deixa claro que a união de Lobo e Odorico foram favoráveis no processo 

eleitoral. Lobo, naquele momento, ocupava o posto de Presidente Interino da província; retornado 
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de Coimbrã, em fins do ano de 1824, Odorico fazia circular o jornal Argos da Lei desde 7 de janeiro 

de 1825, publicando “o que vier do governo desta província” (ARGOS DA LEI, 1825, p. 4). 

Manuel Odorico Mendes, nascido em São Luís em 24 de janeiro de 1799, filho do capitão-

mor Francisco Raymundo da Cunha e D. Maria Raymunda Correia de Faria, foi criado por Manoel 

Mendes da Silva e sua mulher, que não tinha descendentes e adotaram Odorico, dando-lhe o nome 

do pai. Estudante da Universidade de Coimbra, retornou ao Maranhão no ano de 1824, atuando na 

imprensa como proprietário e redator do Argos da Lei que circulou na província no ano de 1825. 

De acordo com Milson Coutinho (2007, p. 31): “liberal ardente, fez do jornalismo seu principal 

meio de expressão”. 

Odorico Mendes ingressou na política maranhense ao lado de Telles Lobo, João Bráulio 

Muniz e Francisco Martins. Em junho de 1825, foi eleito deputado para a Assembleia Geral 

Legislativa do Império do Brasil, com grande atuação como representante político do Maranhão, 

apresentando e discutindo projetos parlamentares na organização política e administrativa do 

Império do Brasil. 

De volta a São Luís, com 26 anos e sem concluir o curso de Medicina na Universidade de 

Coimbra, “tivera logo de cuidar seriamente da vida para acudir ao sustento de sua mãe viúva e de 

mais sete órfãos que ficaram sob seu único amparo”30. Descrito por Abranches como “escritor 

elegante, atrevido e audaz”, a presença do jornalista possibilitou a arquitetura de estratégias 

políticas de Telles Lobo rumo a construir uma nova imagem do presidente interino. 

 

Logo que desembarcava a 3 de dezembro, não ocultara o jovem maranhense as 

suas ideias jacobinas que iam até a necessidade imperiosa de se proclamar quanto 

antes a república no Brasil, único regime que o salvaria da tirania imperante 

(ABRANCHES, 1970, p. 80). 
 

A sucessão de alianças políticas com objetivo de tomar posse do governo administrativo da 

província é evidente na narrativa de Abranches. Nesse sentido, a ligação entre Cochrane, Telles 

Lobo e Odorico Mendes é pautada no alcance de interesses políticos, com utilização da imprensa. 

A organização de um partido pessoal, arquitetado por Telles Lobo com o apoio de Odorico 

Mendes, foi instrumento ideal para disseminar projetos e medidas do governo em maior alcance, 

                                                           
30 Em A Setembrada, Dunshee de Abranches ao apresentar detalhes sobre a trajetória familiar de Odorico Mendes, 

destaque que: “Ao partir para Portugal, deixara uma noiva em São Luís; e esta por outro se interessará em sua ausência. 

Com o regresso daquele que fora o seu primeiro amor, a moça adoecera de remorsos e de paixão e, logo depois, 

sucumbira” (1970, p. 80). 
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pois “odiado pela grande maioria do povo, queria impor a ferro e fogo a sua eleição e a de Odorico 

Mendes para deputados” (ABRANCHES, 1970, p. 90). 

Somado ao ódio mortal sentido por Odorico desde a infância contra os portugueses “que 

punham e dispunham pelas suas fortunas dos destinos do Maranhão” foi central para a aliança e 

estratégias de Telles Lobo, pois “o espirito ambicioso do Presidente interino descobriu nele o 

instrumento precioso de seus planos políticos” (ABRANCHES, 1970, p. 80). 

Em geral, a movimentação política na província do Maranhão desde a adesão a Revolução 

Constitucional do Porto e dos constantes tumultos em apoio ou repulsa a causa brasileira, tornaram 

a cidade de São Luís palco principal dos debates políticos da época. 

Com a cidade “em pé de guerra”, dividida entre as ordens do Rio de Janeiro e Lisboa, a 

presença e atuação mais visível de cidadãos naturais ou de fora da província contribuía para o 

quadro de transformações sociais, políticas e econômicas durante os primeiros cinco anos da 

década de 1820. Presentes nos rumos da política constitucional do Maranhão, Francisco Martins, 

Bráulio Muniz, Telles Lobo e Odorico Mendes compuseram novos personagens do cenário 

político, atuando em dentro e fora da província. 

 

"AT NIGHT, SÃO LUÍS IS ON THE FOOT OF WAR": POLITICAL CHARACTERS OF 

THE PROVINCE OF MARANHÃO IN HISTORICAL ROMANCE A SETEMBRADA 

 
ABSTRACT: The vintismo of the Maranhão is still little explored by the historiografia Maranhense. Few 

papers mention the third decade of 1820 contextualized in the events and decision making of local politics 

and among the deliberations of the center of imperial political authority, located in Rio de Janeiro with the 

installation of the Chamber of Deputies. The political movement from July 28, 1823, guaranteed the 

incorporation of Maranhão in the Empire of Brazil and the fuller performance of political figures: Manoel 

Odorico Mendes, Manoel Telles da Silva Lobo, João Bráulio Muniz and Francisco Gonçalves Martins, 

present in the composition from the historical novel A Setembrada (1933) by the novelist João Dunshee de 

Abranches Moura. These citizens composed the political and journalistic scene of the province, elected 

deputies of Maranhão in the middle of the year of 1825. In this sense, the objective of the present work is 

to observe the literary construction of the work and to analyze the social trajectory, the collective dimension 

and the political action of the political figures highlighted by Dunshee de Abranches, with press support 

from that moment. Thus, highlighting the relationship between literature and history in understanding the 

spaces of memories and historical experiences in time. 

 
Keywords: Maranhão; Vintismo; Politics; Press; Literature.  
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: UM EXERCÍCIO DE 

ANÁLISE QUALITATIVA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE COELHO NETO-MA 

 

 Micilane Nascimento dos Santos (UESPI) 

Ana Maria da Silva Nunes (UESPI) 

 

RESUMO: Esta pesquisa que versa sobre a variação linguística e o ensino de língua materna traz em seu 

escopo a seguinte problemática: qual o tratamento dado à variação linguística nas aulas de Língua 

Portuguesa no 1º ano do Ensino Médio? Diante disso, objetivamos investigar qual o tratamento dado à 

variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa no 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública 

estadual em Coelho Neto-MA. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, 

bibliográfica e de campo. Nesta, foram observadas quatro aulas, uma vez que precisávamos descrever a 

prática pedagógica do docente em relação à variação linguística e caracterizar a interação professor-aluno, 

além disso, aplicamos um questionário ao professor de Língua Portuguesa da turma. Para fundamentá-la, 

recorremos, sobretudo, a Bagno (1999, 2007); Bortoni-Ricardo (2004, 2005); Cagliari (2009). A partir dos 

dados obtidos, concluímos que apesar do professor (re)conhecer a importância do assunto para o ensino de 

língua materna, há distanciamento entre teoria e prática em relação ao tratamento da variação linguística, 

visto que na prática de ensino ainda é um tema pouco refletido em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Língua Materna. Variação Linguística. Prática Pedagógica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As aulas de Língua Portuguesa, de modo geral, limitam-se ao ensino da gramática 

normativa, consequentemente tratam a língua numa perspectiva homogênea, estática e imutável. A 

escola objetiva ensinar o aluno a dominar a língua padrão, valorizando o ensino da gramática 

normativa e desprezando os fenômenos da língua oral; em geral, não demonstra interesse nem 

tampouco aprecia a variedade linguística que o aluno traz consigo de sua cultura e experiência 

cotidiana fora do ambiente escolar. 

A variação linguística é um fenômeno inerente à língua e já vem sendo objeto de discussão 

no âmbito educacional, contudo, ainda é ignorada por muitos professores de língua materna. Nesse 
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sentido, considerando que a língua é viva, dinâmica e heterogênea, que não há, linguisticamente, 

um jeito “certo” ou “errado” de falar, as variações apresentadas na língua precisam ser respeitadas 

e estudadas de maneira a propiciar aos discentes o esclarecimento quanto a esse assunto.  

Nessa perspectiva, esta pesquisa pretende responder a seguinte problemática: qual o 

tratamento dado à variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa no 1º ano do Ensino Médio? 

Para tanto, traçamos como objetivo geral: investigar qual o tratamento dado à variação linguística 

nas aulas de Língua Portuguesa no 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual em 

Coelho Neto-MA e para alcançarmos este objetivo percorremos os seguintes passos: a) identificar 

as concepções do professor de Língua Portuguesa sobre língua e variação; b) descrever a prática 

pedagógica do docente de Língua Portuguesa em relação à variação linguística; e c) caracterizar a 

interação professor-aluno em aulas de Língua Portuguesa.  

No tocante à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo. Esta foi 

realizada por meio de observação de quatro aulas, uma vez que precisávamos descrever a prática 

de ensino do docente de Língua Portuguesa em relação à variação linguística e caracterizar a 

interação professor-aluno. Para coletar os dados, em relação a identificar as concepções do 

professor de Língua Portuguesa sobre língua e variação, utilizamos um questionário 

semiestruturado composto por oito perguntas, sendo sete abertas e uma fechada. Quanto ao objetivo 

da investigação, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, e em relação à abordagem do 

problema, é uma pesquisa qualitativa. Este estudo apresenta em sua base teórica autores como 

Bagno (1999, 2007), Bortoni-Ricardo (2004, 2005) e Cagliari (2009) que reconhecem que a 

variação linguística ainda é desprezada em sala de aula e concebida superficialmente por muitos 

professores de língua materna.  

A relevância desta investigação se justifica pelo fato de trazer à tona um tema importante 

para o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para que os professores reflitam acerca do 

respeito e da valorização dos diferentes falares, atenuando, dessa forma, a discriminação linguística 

no ambiente escolar. Considerando que este trabalho apresenta discussão acerca da 

heterogeneidade linguística, esperamos que ele impulsione na otimização do ensino de língua 

materna. Isso porque acreditamos ser pertinente a escola contemplar em seu currículo o estudo da 

variação linguística como uma maneira de desenvolver novas competências e habilidades 

linguísticas no aluno, para que este valorize a sua identidade pessoal e social: a língua.  
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SOCIOLINGUÍSTICA: língua e variação 

 

O homem (re)constrói sua relação com os outros sujeitos por intermédio da linguagem. Em 

vista disso, língua e sociedade estão intimamente relacionadas e não podem ser concebidas de 

forma dissociada. Com base nessa evidência, surgiu a Sociolinguística em meados da década de 

1960, nos Estados Unidos, impulsionada, principalmente, pelos estudos de William Labov, que em 

sua ótica, a língua sofre variações e, por isso, deve ser analisada considerando-se a sociedade que 

a utiliza.  

Desse modo, através de suas pesquisas, Labov (2008) mostra que existem diversas 

variações linguísticas perceptíveis na sociedade; todavia, uma variedade em especial ganha 

prestígio social, sendo, pois, considerada norma padrão, e as outras variedades da língua ficam 

contingentes, sendo consideradas variantes linguísticas de menor prestígio social, ou seja, normas 

não padrão.  

Segundo Cagliari (2009), a Sociolinguística investiga os problemas da variação linguística 

e da norma culta, atentando para a premissa de que linguisticamente não existe o certo e o errado, 

mas o adequado e o inadequado. Na mesma vertente, Calvet (2002, p. 69) enuncia que “o que 

interessa à Sociolinguística é o comportamento social que essa norma pode provocar” como, por 

exemplo, levando-se em consideração que as pessoas são julgadas pelo seu modo de falar, o falante 

pode ter sua fala valorizada quando esta estiver de acordo com a norma padrão; por outro lado, 

pode ser vítima de discriminação linguística quando sua fala não estiver em conformidade com o 

padrão estabelecido socialmente. Assim sendo, seu modo de falar pode se modificar para se 

enquadrar ao modelo de prestígio social.  

De acordo com Mollica (2015), o objeto de estudo da Sociolinguística é a variação 

linguística, entendida como um princípio geral e universal, passível de ser descrita e analisada em 

seu contexto social. Em suma, a Sociolinguística estuda a relação entre língua, cultura e sociedade 

considerando os diversos usos sociais da língua, isto é, o desenvolvimento da língua inserida no 

contexto social da comunidade de fala, com foco na inter-relação entre língua e sociedade. 

Logo, “é comum que uma língua tenha diversas maneiras alternativas de dizer ‘a mesma’ 

coisa” (LABOV, 2008, p. 221). A partir desta consideração de Labov (2008), podemos inferir que 

a língua é dinâmica e nos oferece diversas possibilidades de uso. Para a variável “nós vamos” 

podemos ter, por exemplo, “nós vamo”, “nós vai”; para o vocábulo “mandioca”, podemos ter, 
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dependendo da região, as variantes, “macaxeira”, “aipim” e assim por diante. Portanto, as pessoas 

se comunicam de formas distintas e diversos fatores influenciam o modo de falar, incluindo a região 

geográfica, a época, a idade dos falantes, a classe social, o contexto comunicativo, etc. Diante de 

tantas variantes linguísticas, cabe destacar que não há uma forma mais correta de se falar e sim a 

maneira mais adequada de se expressar conforme a situação comunicativa. Falar bem, com 

eficiência, implica, pois, adequação da linguagem ao contexto interacional.  

Assim, a língua não constitui um todo homogêneo, uma vez que apresenta variações e está 

sujeita a mudanças. Por essa razão, a variação linguística é um fenômeno natural da língua. Para 

Bagno (2007), o conceito de variação linguística constitui a espinha dorsal da Sociolinguística. 

Este autor concebe a língua como uma atividade social, um produto inacabado, de caráter 

heterogêneo, instável, mutante. Nessa perspectiva, ele reconhece a heterogeneidade da língua como 

sendo seu estado natural. 

Diante da visão da Sociolinguística em relação à língua, é incoerente considerar então a 

variação como um problema, um “caos”. Se a língua tem um caráter intrinsecamente heterogêneo, 

o verdadeiro problema, conforme Bagno (2007), está em considerar a existência de uma língua 

perfeita, pronta, acabada, imutável e homogênea, desconsiderando as diversas manifestações 

linguísticas, orais e escritas, que se distanciam dessa língua idealizada. Dessa forma, para Bagno 

(2007), a variação linguística é natural, a ausência da variação na linguagem é que exigiria 

explicação.  

Ainda na perspectiva da variação linguística, com relação aos usos linguísticos, Bortoni-

Ricardo (2004) apresenta os principais fatores responsáveis pela variação linguística, quais sejam: 

os grupos etários: em uma mesma família, de uma mesma região, os avós falam diferente dos 

filhos e dos netos; o gênero: as mulheres costumam usar mais diminutivos e a linguagem dos 

homens é mais marcada pelos palavrões ou gírias; o status socioeconômico: diferenças que 

representam desigualdades na distribuição de bens materiais que acabam refletindo em diferenças 

sociolinguísticas; o grau de escolarização: os anos que um indivíduo frequentou a escola interfere 

diretamente em seu repertório linguístico; o mercado de trabalho: o ambiente em que o indivíduo 

desempenha suas atividades profissionais é um fator condicionante no uso da língua; e a rede 

social: indivíduos de uma mesma classe social adotam comportamentos semelhantes, inclusive 

características de seu repertório sociolinguístico. 
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Cada indivíduo, então, alterna o seu uso linguístico adaptando-o a cada uma das situações 

nas quais participa. Sendo assim, “a heterogeneidade não é apenas comum, ela é o resultado natural 

de fatores linguísticos fundamentais” (LABOV, 2008, p. 238). A variação é, portanto, um 

fenômeno peculiar, natural da língua. Desse modo, dizer que a língua apresenta variação significa 

dizer que ela é heterogênea, dinâmica e varia devido a fatores linguísticos e extralinguísticos, como 

por exemplo, o contexto sociocultural e geográfico nos quais os falantes estão inseridos. 

Muitas vezes, paralelamente às possibilidades de usos da língua, percebemos o preconceito 

linguístico sofrido por pessoas que, em decorrência do contexto social em que vivem, não tiveram 

acesso à norma padrão da língua. Em vista disso, na próxima seção, abordamos o preconceito 

linguístico, baseando-nos, sobretudo, em Bagno (1999).  

 

Preconceito linguístico  

Bagno (1999) compara a língua a um rio que, por estar em movimento, se renova 

incessantemente; a língua, assim como o rio, também é viva, dinâmica e está em permanente 

transformação, tais aspectos a contrapõe a gramática normativa que, para este autor, é como um 

igapó, uma grande poça de água estagnada que fica à margem da língua e resiste às variações 

linguísticas, mesmo sabendo que elas ocupam um espaço considerável em nossa sociedade. 

Ao tratar do preconceito linguístico, Bagno (1999) considera que em nosso país há um 

abismo linguístico entre os falantes das variedades não padrão do português brasileiro e os falantes 

da variedade culta. Em vista disso, o autor relata que as instituições brasileiras de ensino, em geral, 

não reconhecem a diversidade da língua portuguesa, “[...] a escola tenta impor sua norma 

linguística como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os [...] brasileiros, 

independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, de 

seu grau de escolarização etc.” (BAGNO, 1999, p. 15).  

Por conta disso, é importante a escola se adaptar e valorizar a imensa diversidade linguística 

do país e caminhar em direção ao respeito as diferenças no ambiente escolar, proporcionando aos 

alunos a possibilidade de acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, 

sem com isso desprezar sua origem e hábitos socioculturais. 

Nesse sentido, Possenti (1996) frisa que é dever da escola ensinar aos educandos a língua 

padrão. De fato, esta é a tarefa central do ensino de língua materna, porém o professor precisa estar 

atento as formas empregadas para que o português padrão seja aprendido, a fim de que não haja 
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desvalorização do falar que o aluno traz consigo. Assim, cabe à escola esclarecer que existem 

formas diferentes de falar a mesma coisa e o aluno, por sua vez, tem o direito de conhecer além da 

norma padrão, as demais variações que a língua externa. A escola deve promover uma educação 

para o respeito às diferenças, levando o aluno a adquirir consciência das diversas variedades da 

língua, sem enaltecer uma em detrimento das outras. 

No que diz respeito à heterogeneidade linguística, podemos notar um acentuado preconceito 

na fala de determinadas classes sociais e também na fala em certas regiões, sendo muitas vezes 

consideradas “inferiores” linguisticamente. Podemos citar, como exemplo, a fala da região 

Nordeste. Os sujeitos desta região sofrem preconceito por causa do modo peculiar de falar. Com 

efeito, o fato de o Nordeste ser avaliado como uma região pobre e pouco desenvolvida, além de 

economicamente atrasada ao ser comparada com outras regiões do país que apresentam um maior 

desenvolvimento econômico, é um fator que pode influenciar na discriminação linguística.  

Desse modo, o preconceito linguístico caracteriza-se pela discriminação que um indivíduo 

sofre por causa do seu modo de falar. Nesse âmbito, entendemos que o preconceito linguístico está 

vinculado ao preconceito social, uma vez que a pessoa é discriminada também pela sua situação 

econômica, geográfica e/ou étnica e não apenas pelo seu modo de falar. Com base nisso, convém 

ressaltar que as reações de preconceito linguístico se manifestam, quase sempre, naqueles sujeitos 

que pertencem a um nível socioeconômico mais elevado e que dominam a variedade padrão da 

língua. Assim, o preconceito linguístico no ensino de língua materna pode ser percebido mediante 

o ensino tradicional da norma padrão, que é a prestigiada socialmente, enquanto as variantes 

linguísticas não padronizadas são desprezadas, conforme o posicionamento de Bagno (1999) para 

quem 

 

O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe uma única língua 

portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada 

nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística 

que escape desse triângulo escola-gramática-dicionário é considerada, sob a ótica 

do preconceito linguístico, “errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente”, e não 

é raro a gente ouvir que “isso não é português” (BAGNO, 1999, p. 40). 
 

O autor supracitado procura descontruir esse tipo de preconceito apresentando vários mitos 

que levam à sua disseminação, um deles pressupõe que a língua portuguesa falada e ensinada no 

Brasil é homogênea, nesse contexto, não há espaço para a variação. Assim sendo, a escola reforça 

tal preconceito ao supervalorizar o ensino da gramática normativa, que, geralmente, não 
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corresponde às reais necessidades de uso e funcionamento da língua. Em geral, a gramática 

tradicional traz uma concepção de língua que desconsidera os falantes que não fazem uso dela. Por 

isso, é oportuno salientar que a gramática enquanto “conjunto de regras que especificam o 

funcionamento de uma língua” (ANTUNES, 2003, p. 85) deve ser estudada de maneira 

contextualizada e reflexiva, admitindo que todas as variações são inerentes à língua e orientando 

seus usos adequados.  

Dessa forma, é pertinente observar a concepção de língua(gem) que norteia a prática 

docente, pois, conforme elucida Travaglia (2008 p. 21), “[...] o modo como se concebe a natureza 

central da língua altera em muito o como se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino. 

A concepção de linguagem é tão importante quanto à postura que se tem relativamente à educação”. 

Em sua prática de ensino, o professor deve optar pela concepção de língua(gem) que melhor 

conduza ao desenvolvimento da competência comunicativa do aluno.  

Visando romper “o círculo vicioso do preconceito linguístico” e otimizar o ensino de língua 

materna, Bagno (1999) enfatiza que a escola deve ensinar para o bem. Para este autor, ensinar para 

o bem implica respeito ao conhecimento intuitivo do aluno; valorização do conhecimento de 

mundo, da vida; reconhecimento da língua como nossa identidade social. Ensinar para o bem 

significa acrescentar e não suprimir, é elevar e não rebaixar a autoestima do aluno, esclarece o 

autor.  

Nessa perspectiva, o professor de língua materna deve adotar uma atitude crítica em relação 

ao seu objeto de trabalho: a norma padrão da língua. Para tanto, precisa refletir sobre a língua e não 

se limitar a transmiti-la tal e qual é abordada nos livros didáticos, bem como não recorrer 

exclusivamente a gramática normativa como única fonte explicativa dos fenômenos linguísticos, 

pois, conforme Bagno (1999), o que se almeja é formar cidadãos conscientes e reflexivos e não 

prisioneiros em mitos sobre a sua própria língua.  

Continuando nossa discussão, na próxima seção deste Artigo, tratamos sobre o ensino de 

língua materna na perspectiva da Sociolinguística Educacional, respaldando-nos, especialmente, 

nas contribuições de Bortoni-Ricardo (2004, 2005).  

 

Ensino de língua materna à luz da Sociolinguística Educacional  

O termo “Sociolinguística Educacional”, empregado por Bortoni-Ricardo (2005, p. 128), 

refere-se, de modo geral, à “[...] todas as propostas e pesquisas sociolinguísticas que tenham por 
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objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do processo educacional, principalmente na área do 

ensino de língua materna”. Esse campo de estudo procura compreender os diversos fenômenos 

linguísticos presentes no ambiente escolar, dentre eles, a variação linguística.  

Compreendemos que trabalhar as diferenças em sala de aula não é uma tarefa fácil para o 

professor que precisa ensinar a norma padrão sem desconsiderar o conhecimento que o aluno traz 

consigo – a variante não padrão da língua. Contudo, ressaltamos que “a escola não pode ignorar as 

diferenças sociolinguísticas” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15). 

No que diz respeito às implicações da questão da variação linguística para a prática 

pedagógica, os PCN apontam que “a variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em 

todos os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer ação 

normativa” (BRASIL, 1998, p. 29). Assim, a Língua Portuguesa é uma unidade que se constitui de 

muitas variedades linguísticas; engloba a variedade culta e também as diversas variedades 

utilizadas pelos falantes das mais distintas classes sociais. Por esse motivo, o professor deve 

oportunizar reflexão sobre as variedades presentes na língua, para que os alunos consigam 

identificá-las e usá-las adequadamente em situações específicas. Em relação à variação que 

acontece na língua, os PCN consideram que: 

 

no ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o que se almeja 

não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a escolha da forma de fala a 

utilizar, considerando as características e condições do contexto de produção, ou 

seja, é saber adequar os recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às 

diferentes situações comunicativas: saber coordenar satisfatoriamente o que fala 

ou escreve e como fazê-lo; saber que modo de expressão é pertinente em função 

de sua intenção enunciativa – dado o contexto e os interlocutores a quem o texto 

se dirige. A questão não é de erro, mas de adequação às circunstâncias de uso, de 

utilização adequada da linguagem (BRASIL, 1998, p. 31). 
 

Podemos notar que os PCN orientam práticas pedagógicas que trabalhem na perspectiva 

sociolinguística, propõem um ensino de língua materna pautado na reflexão sobre as variações 

presentes na língua, desconsiderando a ideia de homogeneidade linguística. Em concordância com 

os PCN, Bagno (1999, p. 130) afirma que “usar a língua, tanto na modalidade oral como na escrita, 

é encontrar o ponto de equilíbrio entre dois eixos: o da adequabilidade e o da aceitabilidade”. Para 

tanto, é necessário que o falante saiba adequar o uso da língua à situação e ao interlocutor da ação 

comunicativa. 

A proposta dos PCN de Língua Portuguesa visa, pois, favorecer um ambiente escolar em 

que a variação linguística seja respeitada e o ensino possa ser pautado na reflexão, para que o aluno 
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seja capaz de perceber que as formas da língua apresentam variação e que determinadas expressões 

ou modos de falar podem ser apropriados para certas circunstâncias, mas não para outras. Dessa 

forma, frisamos que “o estudo da língua materna na escola aponta para uma reflexão sobre o uso 

da língua na vida e na sociedade” (BRASIL, 2000, p. 16).  

Corroborando com os PCN, Cagliari (2009, p. 24) pontua que “o professor de língua 

portuguesa deve ensinar aos alunos o que é uma língua, quais as propriedades e usos que ela 

realmente tem, qual é o comportamento da sociedade e dos indivíduos com relação aos usos 

linguísticos, nas mais variadas situações de sua vida”. Assim, é importante que o aluno, mediado 

pelo professor, desenvolva a competência linguística, saiba se comportar nos diversos contextos de 

fala, fazendo o uso adequado da língua e de suas variantes.  

Em relação aos usos da língua enquanto práticas sociais, Bortoni-Ricardo (2004, p. 75), 

explica que ao chegar à escola os alunos “[...] já são usuários competentes de sua língua materna”, 

já que fazem uso dela cotidianamente para interagir nas mais distintas atividades comunicativas, 

porém precisam ampliar os seus recursos comunicativos para atender às convenções sociais, 

adequando satisfatoriamente o uso linguístico ao tipo de interação. Nesse sentido, para a autora, a 

escola configura-se como o espaço em que os alunos vão adquirir, de forma sistemática e orientada, 

recursos comunicativos que lhes permitam desempenhar-se competentemente nas mais diversas 

práticas sociais.  

Desse modo, quando o aluno chega na sala de aula com um falar diferente daquele que é 

ditado pela norma padrão da língua, o professor pode ter as seguintes posturas, conforme as 

delineadas por Bortoni-Ricardo (2004) para quem 

 

• O professor identifica os “erros de leitura”, isto é, erros na decodificação 

do material que está sendo lido, mas não faz distinção entre diferenças 

dialetais e erros de decodificação na leitura, tratando-os todos da mesma 

forma; 

• O professor não percebe o uso de regras não-padrão. Isto se dá por duas 

razões: ou o professor não está atento ou o professor não identifica 

naquela regra uma transgressão, porque ele próprio a tem em seu 

repertório. A regra é, pois, “invisível” para ele; 

• O professor percebe o uso de regras não-padrão e prefere não intervir para 

não constranger o aluno; 

• O professor percebe o uso das regras não-padrão, não intervém, e 

apresenta, logo em seguida, o modelo da variante padrão (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 38). 
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Com base nas principais condutas apresentadas pela autora supracitada, entendemos que a 

abordagem do professor durante a “correção” do falar e/ou da leitura do aluno é muito importante, 

pois dependendo do que é dito e de como é dito, o aluno pode ficar “travado” durante as aulas, com 

receio de falar ou ler e errar novamente e, por isso, ser motivo de “chacota” para os demais colegas 

de classe. Ao trabalhar a norma padrão da língua, o docente precisa ter cuidado ao conferir “erro” 

de linguagem para não reforçar o preconceito linguístico, desvalorizando a linguagem daqueles 

alunos que pertencem às camadas populares. Por conta disso, toda participação ou contribuição do 

aluno nas aulas deve ser valorizada e seus conhecimentos linguísticos respeitados e ampliados, 

posto que:  

 

os alunos devem sentir-se livres para falar em sala de aula e, independentemente 

do código usado – a variedade padrão ou variedades não padrão –, qualquer aluno 

que tome o piso em sala de aula deve ser ratificado como um participante legítimo 

da interação. Uma forma efetiva de o professor conferir essa ratificação é dar 

continuidade à contribuição do aluno, elaborando-a e ampliando-a. Se esta 

contribuição foi veiculada numa variedade não padrão, no momento em que o 

professor retomar a contribuição para ampliá-la, ele poderá justapor a variante 

padrão e tecer comentários sobre as diferenças entre as duas variantes, permitindo, 

assim, que se desenvolva a consciência do aluno sobre variação linguística 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 197).  

 

O trabalho do professor é, pois, fundamental no incentivo à reflexão sobre o uso da língua 

e de suas variantes, deve oportunizar aos alunos um ensino significativo que vise à funcionalidade 

da língua. Outrossim, cumpre à escola “facilitar a ampliação da competência comunicativa dos 

alunos, permitindo-lhes apropriarem-se dos recursos comunicativos necessários para se 

desempenharem bem, e com segurança, nas mais distintas tarefas linguísticas” (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 74). Nessa seara, Bagno (2002) frisa que o objetivo da escola, no que diz 

respeito à língua, é formar cidadãos capazes de se exprimir de modo adequado, oralmente e por 

escrito, para que possam se inserir na sociedade e ajudar na sua construção e transformação, ou 

seja, é oferecer a eles uma verdadeira educação linguística.   

Assim, podemos entender educação linguística como aquela que visa o desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno e a aquisição de uma postura reflexiva deste diante da língua. 

Nessa visão de educação, o ensino da língua é centrado nas práticas de leitura, escrita, oralidade e 

análise linguística, incluindo o estudo da gramática, mas sem supremacia desta.  

Logo, é oportuno a escola reconhecer a legitimidade dos diferentes usos linguísticos e 

proporcionar aos alunos espaços de reflexão linguística, uma vez que valorizar a língua materna 
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implica evitar a discriminação linguística. Compete, portanto, ao professor de língua materna 

conscientizar os alunos de que a variante padrão não é mais importante que a não padrão, mas que 

há contextos comunicativos que exigem o uso de uma ou de outra, estando todas certas, deixando 

de lado assim a ideia de “erro”.  

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo, em relação aos objetivos, configura-se como uma pesquisa descritiva. Quanto 

à abordagem do problema, caracteriza-se como uma pesquisa de cunho qualitativa, uma vez que 

procura compreender o objeto de estudo inserido em um contexto. No que tange aos procedimentos 

adotados, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo.  

Inicialmente selecionamos o arcabouço teórico utilizado como base conceitual nesta 

pesquisa, buscando-se autores tidos como referência em suas considerações a respeito da temática 

abordada. Nesta discussão, usamos como aporte teórico, especialmente, Bagno (1999, 2007), 

acerca da variação linguística e do preconceito linguístico; Cagliari (2009) e Bortoni-Ricardo 

(2004, 2005), sobre o ensino de língua materna; e Brasil (1998, 2000), no que se refere aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa que orientam um ensino voltado para a 

reflexão sobre as variações linguísticas. 

O levantamento dos dados aconteceu em uma escola pública da rede estadual de ensino, no 

município de Coelho Neto-MA. Nesta, selecionamos a turma de 1º ano do Ensino Médio com 

maior quantitativo de alunos vindos da zona rural, cerca de 75%, e a prática de ensino do professor 

de Língua Portuguesa dessa turma constituiu nosso objeto de estudo. O fato que motivou a escolha 

da escola foi a maioria dos alunos, por volta de 70%, serem oriundos da zona rural e estudarem na 

zona urbana, o que sugere a existência de diversos falares no ambiente escolar. Escolhemos uma 

instituição de ensino pública, pois esta tende a receber alunos cuja linguagem pode se afastar mais 

da norma padrão da língua, o que exige do professor uma atitude de respeito e sensibilidade às 

variedades linguísticas.  

Para a coleta de dados, utilizamos os seguintes instrumentos: questionário e observação. No 

tocante à identificação das concepções do professor de Língua Portuguesa sobre língua e variação, 

aplicamos um questionário semiestruturado constituído de oito perguntas, sendo sete abertas e uma 

fechada. Tendo em vista a necessidade de descrever a prática pedagógica do professor de língua 
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materna em relação à variação linguística e de caracterizar a interação professor-aluno, realizamos 

a observação não participante de quatro aulas, que ocorreu durante uma semana, esta etapa foi 

realizada em campo, isto é, no local de ocorrência do evento – a sala de aula. Dessa forma, prezando 

pela neutralidade, nos mantivemos como expectador da situação investigada e registramos as 

atitudes naturais do sujeito da pesquisa. Em seguida, os dados obtidos in loco foram interpretados 

e analisados qualitativamente a fim de se compreender o tratamento dado à variação linguística nas 

aulas de língua materna.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como já mencionado na Introdução deste Artigo, para identificar as concepções do 

professor de Língua Portuguesa sobre língua e variação foi aplicado a ele um questionário. A partir 

de suas respostas, percebemos que ele compreende a língua(gem) como manifestação de 

comunicação. Desse modo, sua declaração está em consonância com a concepção de língua(gem) 

como instrumento de comunicação, ou seja, como um código que veicula uma mensagem de um 

emissor a um receptor. Nessa perspectiva, de acordo com Travaglia (2008), a língua é entendida 

como um código, um conjunto de signos combinados conforme regras, que possibilita ao emissor 

transmitir uma mensagem a um receptor, que devem ter o domínio desse código para que a 

comunicação seja efetivada. 

Segundo Antunes (2003), toda atividade pedagógica de ensino de língua materna tem 

subjacente uma determinada concepção de língua. Sendo assim, é a partir das concepções de 

língua(gem) que a prática pedagógica é moldada. Em vista disso, Antunes (2003) defende um 

ensino de língua materna norteado pela concepção interacionista da linguagem, pautado no estudo 

da linguagem como uma forma de interação, focado no objetivo de desenvolver no aluno maior 

proficiência em práticas de oralidade, de leitura e de escrita, ou seja, um ensino eminentemente 

funcional, contextualizado, produtivo e relevante. A língua não se dissocia do indivíduo, portanto, 

se estudada e analisada em situações reais de uso, tende a favorecer a ampliação da competência 

linguística.  

O docente afirma, em sua prática de ensino, tratar a variação linguística considerando a 

realidade sociocultural dos discentes. Fato este que foi confirmado mediante a observação de aulas, 

nas quais percebemos que o docente procura trazer exemplos do cotidiano, da realidade dos alunos, 

aproveitando o próprio discurso deles para trabalhar aspectos semânticos, como polissemia, 
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ambiguidade, ironia, implícitos e indiretas, e incentiva a participação deles durante as aulas. 

Através das observações, foi possível notar que a variação/diversidade linguística, bem como os 

vícios de linguagem se encontram legitimados tanto na fala dos alunos como também na fala do 

professor.  

De acordo com o docente, o livro didático de 1º ano adotado na escola traz o conteúdo 

variação linguística, contudo, alega que a temática é abordada de maneira incipiente e fragmentada 

dos demais conteúdos. O livro didático traz apenas um capítulo sobre o tema, no qual apresenta os 

tipos de variações linguísticas a partir de fragmentos de textos, sobretudo, de Luiz Gonzaga e de 

Patativa do Assaré (artistas nordestinos). O docente reconhece que, em comparação aos livros 

didáticos de anos anteriores, este tem uma qualidade melhor em relação à abordagem do tema 

variação linguística, ainda que o trate de forma categorizada.  

O professor destaca que, em relação ao estudo da variação linguística, não se limita apenas 

ao uso sequenciado do livro didático; conduz os conteúdos numa sequência que considera mais 

adequada ao seu público, trabalha com outros recursos, como: audiovisuais, fotocópias de textos 

de gêneros diversos (poemas, músicas, piadas, tirinhas, etc.), celular, a própria fala e exemplos 

expostos pelos alunos. No entanto, durante as observações, notamos que o professor conduziu as 

atividades em função dos conteúdos trazidos pelo livro didático.  

No que diz respeito aos usos variacionistas que os alunos fazem em sala de aula, o professor 

declara se comportar de forma natural, pois considera que a variação linguística – o falar próprio 

de cada indivíduo – deve ser respeitada. O docente entende que a variação é inerente à língua e não 

um desvio dela, respeita a heterogeneidade linguística presente em sala de aula e reconhece a 

importância da norma padrão da língua para atividades sociais mais formais e que 

consequentemente exigem o uso da variedade padrão.  

Quanto ao estudo da variação linguística em sala de aula, o docente entende que não 

influencia o uso “errado” ou “inadequado” da norma padrão da língua. Ele considera que o estudo 

da temática é importante, que “a fala é um ato individual e a escrita, sendo um ato social, precisa 

ser padronizada”. Ainda em suas palavras, o professor afirma que “ajuda a compreender que fala e 

escrita são modalidades diferentes de uma língua. Enquanto esta é social e precisa ser padronizada, 

para que haja compreensão, aquela é individual e sofre variação, de acordo com a comunidade de 

fala que cada um está inserido”.  
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Nessa perspectiva, é pertinente que as aulas de língua materna sejam transformadas em um 

ambiente relevante e significativo, que propicie o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

culturalmente sensível à diversidade linguística e cultural dos alunos, conforme evidenciado por 

Bortoni-Ricardo (2004). Com base nessa vertente, o professor de língua materna deve valorizar os 

saberes linguísticos dos educandos e esclarecer os diversos usos da língua conforme os propósitos 

e contextos comunicativos. Para tanto, é necessária a promoção de reflexões em sala de aula sobre 

o uso adequado da língua e suas variações, de acordo com a situação de comunicação, a fim de que 

o aluno saiba se comportar linguisticamente bem nas mais diversas situações de interação social.  

O professor pondera que saber gramática não implica conhecer necessariamente a língua 

portuguesa, uma vez que saber a estrutura e as regras da língua não estar inerente ao saber o uso 

competente da língua. Compreende, então, que não basta saber gramática para falar, ler e escrever 

com competência. Nesse sentido, Antunes (2003, p. 89) frisa que “a gramática existe não em função 

de si mesma, mas em função do que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas práticas sociais 

de uso da língua”. Assim, considerando que a língua não é uniforme e varia naturalmente, a 

gramática deve refletir as diversidades sociais e de registro da língua.  

Quando indagamos acerca do papel do professor de língua materna frente à 

variação/diversidade linguística, a resposta do docente foi a seguinte:  

 

O papel do professor sempre será o de mediador dos saberes, e, quanto à 

variação/diversidade linguística, não será diferente. O professor precisa 

reconhecer a variação de sua clientela e saber utilizar-se dessa variação linguística 

como instrumento de aprendizagem e construção de sentido.  

 

De fato, o professor de língua materna deve acolher e respeitar as diferentes variedades 

linguísticas, bem como possibilitar o aprendizado e o reconhecimento destas variedades, como 

forma de incentivar a aquisição de novas habilidades de uso da língua. Ademais, “é no momento 

em que o aluno começa a reconhecer sua variedade linguística como uma variedade entre outras 

que ele ganha consciência de sua identidade linguística e se dispõe à observação das variedades 

que não domina” (POSSENTI, 1996, p. 85).  

Para descrever a prática pedagógica do docente de Língua Portuguesa em relação à variação 

linguística e caracterizar a interação professor-aluno em aulas de Língua Portuguesa, foram 

observadas quatro aulas por meio das quais podemos atestar que há uma relação de respeito mútuo, 

o docente é sensível à realidade dos discentes, instiga a participação e a criatividade dos alunos nas 

atividades, a fala deles é valorizada e não notamos atitudes de discriminação linguística. Todavia, 
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percebemos que o foco do ensino de língua materna ainda é a gramática, a variação linguística é 

abordada de maneira superficial, apesar de trabalhar a oralidade em sala de aula, há predominância 

do trabalho com a língua escrita e com as regras prescritas pela gramática normativa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados encontrados, constatamos que o ensino de língua materna nem 

sempre consegue atender a realidade linguística dos educandos das classes sociais populares, 

embora o tema variação linguística seja um assunto presente em sala de aula e de conhecimento do 

professor de Língua Portuguesa, pois identificamos que o docente compreende a língua como 

variável, heterogênea e mutável, concebe a língua(gem) como um instrumento de comunicação e 

entende que a variação é um fenômeno natural da língua. No entanto, notamos um certo 

distanciamento entre teoria e prática com relação ao tratamento da heterogeneidade linguística, 

pois mesmo o professor expressando conhecimento acerca do tema, sua prática em sala de aula 

ainda está incoerente com o que é proposto por ele nas suas declarações. O professor aborda a 

variação linguística em sala de aula de maneira superficial, sem discussão e reflexão. 

O livro didático adotado na escola contempla o assunto variação linguística, entretanto, é 

abordado de forma fragmentada dos demais conteúdos. A ação docente, durante o processo 

interativo observado em sala de aula, não se limita a seguir rigorosamente o material didático, visto 

que o professor demonstra sensibilidade à realidade dos educandos, propicia discussão, ainda que 

rasa, sobre os diversos usos da língua. O discurso dos alunos é valorizado, a oralidade e a 

participação nas atividades são incentivadas não ocorrendo atitudes de discriminação linguística. 

Todavia, a variação linguística, apesar de ser legitimada no falar discente e docente, ainda é um 

tema pouco refletido em sala de aula. O foco do ensino é o trabalho com a língua escrita e com as 

regras prescritas pela gramática normativa.  

Diante do resultado desta pesquisa, podemos afirmar que os objetivos delineados foram 

alcançados, posto que respondemos cada um deles quando identificamos as concepções do 

professor de Língua Portuguesa sobre língua e variação; quando descrevemos a prática pedagógica 

do docente de Língua Portuguesa em relação à variação linguística e caracterizamos a interação 

professor-aluno em aulas de Língua Portuguesa.  

Portanto, diante dos fatos, destacamos a importância de fomentar reflexão acerca do 

tratamento da variação linguística em sala de aula, valorizar os diferentes falares e evitar a 
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discriminação linguística no ambiente escolar. Ademais, o estudo da variação linguística precisa 

estar inserido de maneira contextualizada e reflexiva nas aulas de língua materna para que o aluno 

não permeie preconceitos acerca da heterogeneidade linguística e possa amadurecer 

linguisticamente, sabendo escolher a variedade mais adequada a cada situação comunicativa.  

 

LINGUISTIC VARIATION AND TEACHING OF NATIVE LANGUAGE: 

AN EXERCISE OF QUALITATIVE ANALYSIS IN A PUBLIC SCHOOL OF COELHO NETO – 

MA 

 

ABSTRACT: This research about the linguistic variation and the teaching of native language brings the 

following problematic in its scope: what is the treatment given to linguistic variation in Portuguese 

Language classes in the 1st year of High School? On this, we objected to investigate the treatment of 

linguistic variation in Portuguese Language classes in the 1st year of High School in a state public school 

in Coelho Neto-MA. Methodologically, this is a descriptive, qualitative, bibliographical and field research. 

In this study, four classes were observed, since we needed to describe the pedagogical practice of the teacher 

in relation to linguistic variation and to characterize the teacher-student interaction. In addition to this, we 

applied a questionnaire to the Portuguese Language teacher of the class. To justify it, we resort, above all, 

to Bagno (1999, 2007); Bortoni-Ricardo (2004, 2005); Cagliari (2009). From the data obtained, we conclude 

that although the teacher knows the importance of the subject for the teaching of native language, there is a 

distance between theory and practice in relation to the treatment of linguistic variation, since in teaching 

practice it is still a theme barely reflected in the classroom. 

 

Keywords: Native Language. Linguistic Variation. Pedagogical Practice. 
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MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE LEITURA: CENAS PARA SUBSIDIAR A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
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RESUMO: O projeto intitulado Memórias e histórias de leitura: cenas para subsidiar a prática pedagógica 

constituiu-se de uma proposta surgida a partir da disciplina Leitura e Produção de Texto, em que um dos 

objetivos consistiu em levar os acadêmicos do 1º período do Curso de Letras Português/ Inglês a registrarem 

suas histórias de leitura, buscando na memória subsídios para essa produção, levando-os, ainda, a 

estabelecerem reflexão acerca dessas narrativas e suas relações com a formação de professor. Os episódios 

memorialísticos de histórias de leitura são constituídos por várias recordações guardadas ao longo dos anos 

e que, aos pouco, quando recordadas, surgem como flashes que vão e voltam, alimentando a memória. Nesse 

sentido, as lembranças são recordações que são levadas a outras lembranças, as quais transportam as pessoas 

ao passado (HALBWACHS, 2013).  Para fundamentar as discussões sobre o processo de formação de leitor, 

foram consultados autores com Freire (2011), Maia (2007), Rocha (2014), Silva (2003), entre outros.  Com 

esse trabalho, entendemos que, ao serem trazidos para discussão e reflexão, fatos ocorridos durante a 

vivência dos alunos em relação ao processo de sua identidade, enquanto leitor, essas histórias poderão 

contribuir para que os acadêmicos busquem formas significativas de atuarem na docência. 
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Palavras-chave: História de leitura. Memória. Leitor. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho constitui-se de relato de memórias que objetivou levar os alunos do 

1º período do Curso de Letras Português/Inglês e Respectivas Literaturas (24 acadêmicos) a 

registrarem as suas experiências de leitura, as cenas vivenciadas ao longo do trajeto escolar, os 

valores por eles atribuídos às obras lidas na infância, na adolescência até a fase atual, os contatos 

que mantiveram com o texto literário ou não literário, os aspectos relacionados ao mediador dessas 

leituras, os momentos que abriram portas para o trajeto de leitor, enfim reaver nas lembranças os 

episódios que interferiram ou não na sua formação de sujeito leitor, a fim de observarem quão essas 

memórias servirão para subsidiar as suas práticas pedagógicas.  

É pertinente informar que a importância dessa proposta reside no fato de se observar que, 

no meio acadêmico caxiense, até onde tomamos conhecimento, são poucos os trabalhos produzidos 

pelos alunos que se reportam à memória das suas práticas leitoras. Esse fato permitiu o 

desdobramento de outras reflexões por parte dos alunos, como, por exemplo, levá-los, partindo das 

produções, a pensarem acerca do papel do professor enquanto sujeito mediador da leitura e do 

conhecimento, frente às histórias narradas, ou seja, diante dos relatos apresentados, os quais podem 

ter impactado ou não na formação do aluno enquanto leitor e futuro professor de Língua 

Portuguesa.  

Considerando que outro objetivo do trabalho foi propiciar aos alunos, por meio de leituras, 

discussões e relatos de experiências, momentos para exercitarem o pensamento crítico, buscando a 

sua memória de leitor, levando-os a refletirem acerca dos caminhos percorridos, das suas 

experiências positivas e/ou negativas evidenciadas durante o processo para se tornarem leitor, é 

que se fez necessário aguçar a memória, a fim de se reaver as histórias. Segundo Soares (2001, p. 

46), “Para que o trabalho do pensamento se realize é preciso que a experiência fale de si para poder 

voltar-se sobre si e compreender-se”. 

O valor da pesquisa se ancora também no anseio de observarmos como o aluno iniciante 

percebe o seu processo de aprendizagem de leitura, sua concepção sobre as possibilidades que a 

leitura pode proporcionar às pessoas, a forma como cada um passou a fazer parte do mundo da 

leitura, a fim de conduzi-los a perceber que, para a sua futura atuação profissional, cada história de 

leitura tem fundamental importância, até mesmo para perceber o que não foi favorável para a sua 

formação e, com essa constatação, quando do exercício da profissão, buscar novos caminhos.  
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A história de leitura é essencial para a constituição e preservação da memória, uma vez que 

essa fonte descreve os acontecimentos de um tempo, e serve para resguardar as lembranças desse 

tempo, tanto no âmbito individual como coletivo. A memória é ativa, o ato de recordar é um 

processo dinâmico que está sempre retornando ao passado para manter vivas as lembranças. Nesse 

sentido, a construção dessas histórias pode ser reconhecida como um importante registro das 

reminiscências. Para Halbwachs (2004, pp. 75-6), “a lembrança é em larga medida uma 

reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente e, além disso, preparada 

por outras reconstruções feitas em épocas anteriores”.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Cientes de que o resgate das memórias de leitura deveria resultar em produções escritas, 

foi necessário, primeiramente, preparar a turma para a tarefa. Nesse trabalho, entende-se, portanto, 

que uma prática de leitura prazerosa não vinculada somente aos textos didáticos, mas, sobretudo, 

àqueles que proporcionem aos alunos momentos de reflexão, nesse caso, referimo-nos à leitura de 

produções que se reportam à memória.  

Para tanto, no sentido de (re) ativar as lembranças, a princípio, considerando que o 

trabalho é de cunho bibliográfico com abordagem qualitativa, lemos textos que versavam sobre a 

temática: 

Iniciamos com a leitura do texto de Ana Maria Machado, Livros: o mundo numa rede 

encantada; realizamos, ainda, a leitura da obra literária Por parte de pai, de José Paulo Paes, a fim 

de se perceber elementos contidos em textos de memória, ainda que esse não se reportasse, 

exclusivamente, à história de leitura, mas aguçaria a criatividade dos acadêmicos, porque, segundo 

Rocha (2014, p. 37), 

 

Ler literatura com e para os alunos é uma tarefa que requer envolvimento com o 

texto, pois o leitor terá prazer e encantamento, conforme afirma a autora, se a 

linguagem oferecer oportunidades de descobertas, como também de viajar pelo 

imaginário, levando-se em conta a dinamicidade, a criatividade e o colorido que 

caracterizam o gênero literário.  
 

Em seguida, trouxemos para a sala de aula palestrante versada no tema e que relatou, de 

forma espontânea, sua história de leitura, tal relato serviu para que os discentes tivessem contato 
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direto com a narradora, podendo indagá-la sobre as suas produções e perceber a importância dos 

atos de leitura para o desempenho da narradora; 

Posterior a essas ações, iniciamos a leitura de obras de fundamentos teóricos, como A 

Importância do ato de ler, de Paulo Freire, que, como diz o autor “o ato de ler não se esgota na 

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

inteligência do mundo” (FREIRE, 2011, p. 19); Conferências sobre leitura, de Ezequiel Theodoro 

da Silva, para quem “ler é conseguir o devido combustível de ideias para viver melhor na 

sociedade” (SILVA, 2003, p. 96);  

Finalmente, as leituras resultaram em seminários em sala de aula, atividades que serviram 

para dar suporte à produção escrita dos alunos. Ademais, tais colóquios levaram os alunos a 

refletirem sobre as práticas leitoras, a reconhecerem o papel da leitura para a formação do sujeito, 

a observarem quão suas memórias de leitura servirão para subsidiar as práticas pedagógicas, assim 

como a perceberem o papel da escola no processo formativo.  

Segundo Maia (2007, p. 29),  

 

a leitura reveste-se de um poder considerável e assume uma importância premente 

no processo educativo, que é de se perguntar como objetivamente anda a prática 

de leitura e como deveria ser essa prática em nossas escolas. 

 
Desenvolvidas essas tarefas, os estudantes passaram a produzir suas experiências de 

leitura, reelaborando na memória os caminhos percorridos durante a formação leitora de cada um, 

caminhos esses que lhes possibilitaram perceber a importância dessas lembranças para a escrita das 

memórias. A memória busca reconstituir elementos do passado, no sentido de manter viva a história 

e as lembranças de um tempo de outrora. Para Halbwachs (2013, 93), “a lembrança é uma imagem 

introduzida em outras imagens, uma imagem genérica transportada ao passado”. 

Nesse sentido, para a construção das histórias de leitura, muitas vezes, os alunos 

recorreram aos familiares, a fim de ajudar na reconstituição do passado para construção da 

memória. Devemos entender, portanto, que essa construção não se refere, exclusivamente, a uma 

sucessão cronológica dos fatos ocorridos no passado, mas o conjunto de ocorrências que possa 

compor uma narrativa de um dado período, narrativa essa que pode contar com ajuda de outros. A 

esse respeito, Halbwachs (2013, p. 72) afirma que:  
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Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às lembranças 

de outras, e se transportar a pontos de referência que existem fora de si [...]. Mais 

do que isso, o funcionamento da memória individual não é possível sem esses 

instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou [...]. 

 

As produções constituíram-se em um processo contínuo de leituras e (re) leituras desses 

textos, os quais iam sendo aperfeiçoados e revisados, para, posterior apresentação. Esse processo, 

“além de contribuir para o desenvolvimento da competência leitora, leva o aluno a dominar, cada 

vez mais a linguagem, através da relação que estabelece no dia a dia com novos vocábulos da 

língua” assinala Rocha (2014, p. 30). 

Nesse sentido, vale dizer que os passos metodológicos aqui delineados serviram para 

direcionar os alunos para a produção escrita das histórias, textos esses que servirão de motes para 

outros acadêmicos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao relatarem, de forma escrita, suas histórias de leitura, buscando na memória as diversas 

atividades as quais lhes possibilitaram a interação com o ato de ler, os alunos foram instigados a 

refletirem sobre os variados aspectos que os influenciaram ou não na aprendizagem da leitura. Foi 

possível entender, portanto, que tal reflexão levou o acadêmico, futuro professor de português, a 

pensar sobre suas práticas no momento em que assumirem seu papel de professor.  

Considerando, ainda, que estimular os acadêmicos do 1º período do Curso de Letras a 

relatarem, por meio de texto escrito, suas memórias de leitura, foi possível perceber que a 

construção textual contribuiu com o desenvolvimento da habilidade de escrita de texto do gênero 

memória, ampliando, dessa forma, a competência comunicativa de cada um, assim como colaborou 

para o aprimoramento da capacidade de estruturação textual.  

A escrita permite que o aluno se torne sujeito do processo de sua produção e, 

consequentemente, dá suporte para o domínio da linguagem. Nesse sentido, é importante que o 

professor tenha como referência alguns princípios básicos e fundamentais como, por exemplo, a 

ênfase nos aspectos de coerência e coesão, fatores esses que devem ser abordados durante o 

processo da produção e não de forma separada, tendo em vista que tais aspectos são essenciais para 

a compreensão do texto escrito. Uma vez que tais elementos estão inseridos nos conteúdos da 

disciplina abordada, foi imprescindível aproveitar o momento para que os acadêmicos 
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demonstrassem preocupação de analisar também o texto com observância aos elementos formais e 

pragmáticos, visto que a disciplina requer, além de enfatizar o processo de leitura e produção de 

texto, analisar os princípios básicos de textualidade produzidos pelos aprendizes, pois “o estudo da 

gramática constitui-se exercício da linguagem” (ROCHA, 2014, p. 27). 

Construídas as produções, foram lidas e compartilhadas entre os acadêmicos, momento 

em que tiveram a oportunidade de falarem a respeito do trabalho e/ou do seu trajeto de leitor, no 

intuito de refletirem sobre os espaços, as obras lidas, o mediador da leitura, enfim, sobre o que 

teceu o envolvimento dos alunos com o ato de ler. Fato que pode ser observado, por exemplo, em 

depoimentos de alguns discentes da turma:  

Foi muito importante para mim, durante a minha trajetória, o elogio do professor 

em uma atividade feita por mim. Isso marcou pra mim, porque esse elogio foi 

importante para meu desempenho de leitor. [...] A importância dos professores 

reconhecerem o trabalho do aluno é fundamental, passei a mim sentir valorizado. 

(Relato de acadêmico do 1º período do Curso de Letras). 

 

Esse trabalho me fez voltar ao passado, principalmente rememorar as pessoas que 

fizeram parte da nossa infância, das pessoas que nos ajudaram a desenvolver esse 

processo de leitura. Agora percebo que é importante a presença de uma pessoa 

para nos direcionar para a leitura. No meu caso contei com ajuda não só da 

professo, mas também da minha mãe. (Relato de acadêmica do 1º período do 

Curso de Letras). 

 

A importância desse trabalho, para mim, foi traçar o trajeto de como eu cheguei 

no Curso de Letras, como foi a construção do meu conhecimento no mundo da 

leitura, lembrar as coisas positivas e também as negativas para poder, a partir 

dessa memória, modificar as minhas ações quando eu for para sala de aula. (Relato 

de acadêmica do 1º período do Curso de Letras). 

 

             É importante enfatizar, ainda, que essa tarefa pretendeu, também, levar os alunos a: 

a)  Interagirem uns com os outros no processo de construção do conhecimento, o que foi perceptível 

durante os seminários; 

b)  Perceberem a importância dos conhecimentos teóricos para a produção da história de leitura; 

c)  Demonstrarem interesse pela leitura do texto do outro, observando que os fatos descritos podem 

colaborar para o seu desempenho acadêmico, pois, segundo Bakthin (1986), ler pressupõe dialogar 

com suas próprias palavras e com a palavra do outro, as quais vão sendo construídas a partir da 

história de cada um; 

d)  Observarem a importância do encadeamento das ideias para o entendimento de um texto; 

e) Realizem suas escolhas linguísticas conjugando forma e conteúdo de maneira equilibrada; 
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f)  Enfim, perceberem a história de leitura como ferramenta metodológica que auxiliará na prática 

dos sujeitos.  

 

O produto final resultou em um painel composto com histórias de leitura dos alunos, as 

quais foram divulgadas em evento científico (figuras 1 e 2) como estratégia de valorização da 

memória de leitura dos acadêmicos do 1º período do Curso de Letras, o que elevou o nível de 

satisfação pelo trabalho por eles desempenhado.  

 
Fig. 1: Exposição do Painel de Histórias de leitura durante o II ENAEL1 

Fonte: arquivo particular da autora     

 
 

 
Figura 2: Visitantes durante a Exposição do Painel de Histórias de leitura - II ENAEL 

                                                           
1 II Encontro Nacional de Estudos Linguísticos e Literários 
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Fonte: arquivo particular da autora                     

    

No processo de construção do trabalho, isto é, no momento em que o aluno lê para adquirir 

embasamento para a produção e revisa para aperfeiçoar o trabalho escrito, o professor deve 

desempenhar um papel ativo, demonstrando também que a leitura de textos de diferentes gêneros 

facilita o domínio de novas estruturas linguísticas, o que leva os alunos a perceberem como é 

possível melhorar a organização das ideias.  

CONCLUSÃO 

Construir história de leitura constitui-se em um processo que estabelece diálogos com 

momentos vivenciados pelos alunos em períodos passados. Fato esse que colabora para promover 

a preservação de acontecimentos que, de alguma maneira foram marcantes na vida dos sujeitos. 

Nesse sentido, o trabalho do professor é fundamental para reinstituição desse passado, sendo, pois, 

sua missão primeira a de motivar o grupo para a produção, utilizando estratégias que possam levá-

lo a ter interesse de relatar sua história que, muitas vezes, pode ser considerada, por eles, pouco 

interessante. 

Importa dizer que o presente trabalho não pretendeu analisar os elementos contidos no texto 

de memória produzido pelos alunos, ou seja, discutir as ideias, mas demonstrar a amplitude que 

esses textos alcançam, para reativar na memória fatos que permitem compor a história de leitura 

dos estudantes do 1º período do Curso de Letras/ turma 2019.1, no sentido de verificar que as 

multiplicidades das informações revelam a importância dessa fonte memorialística para o 

desempenho docente de cada um deles, quando do exercício das suas funções pedagógicas, quer 

seja como professor ou mediador da leitura em biblioteca escolar. Nesse sentido, é oportuno 

observar, por exemplo, o relato de uma discente, afirmação que revela o pensamento da grande 

maioria, ao afirmar que  

Escrever a história de leitura serve como método para refletirmos sobre o nosso 

processo de aprendizagem da leitura, servindo também para aplicarmos a outras 

pessoas, onde os erros e acertos vão ser analisados, o que deu certo conosco e o 

que não deu certo[...] (relato de acadêmica do 1º período do Curso de Letras) 
 

É importante acrescentar que tais produções textuais resultaram em um interessante acervo 

para análises de caráter pedagógico, dado sua riqueza de informações sobre os fatos que 

favoreceram ou não o ato de ler de um dado grupo. Vale informar, ainda, que, por meio dos textos, 
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foi possível conhecer, até mesmo, situações particulares dos alunos, como dificuldades advindas 

de conturbadas estruturas familiares, aspectos que revelaram que, a inapetência para leitura, em 

algumas situações, surgiu, também, em detrimento desses fatores. Mas que, para alguns, tais 

situações foram determinantes para fazê-los, muitas vezes, buscar nos livros, ou seja, no 

conhecimento uma saída para a superação das dificuldades. 

 

MEMORIES AND STORIES OF READING: SCENES TO SUBSIDIZE THE 

PEDAGOGICAL PRACTICE 

 

ABSTRACT: The project entitled Memories and stories of reading: scenes to subsidize the pedagogical practice was 

constituted of a proposal arisen from the discipline Reading and Production of Text, in which one of the objectives 

consisted in taking the academics of the first period of the Course of  Letters Portuguese/ English to register their 

stories of reading, seeking in memory the subsidies for this production, leading them, still, to establish reflection on 

these narratives and their relations with teacher training. The memorialistic episodes of reading stories are made up of 

various memories stored throughout the years and that, when remembered, they appear as flashes that come and go, 

feeding memory. In this sense, memories are reminiscence that are taken to other memories, which carry people to the 

past (HALBWACHS, 2013). To support the discussions about the process of reader formation, authors were consulted 

as Freire (2011), Maia (2007), Rocha (2014), Silva (2003), among others. With this work, we understand that, when 

they are brought to the discussion and reflection, facts that occur during the experience of the students in relation to 

the process of their identity, as a reader, these stories can contribute to the academics seek in the academy significant 

forms of acting in teaching. 

 

Keywords: Reading history. Memory. Reader. 
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INSTALAÇÃO LITERÁRIA: A PASSAGEM DO PEQUENO PRÍNCIPE PELA UESPI - 

Uma releitura do clássico de Antoine de Saint Exupéry 

 
Márcia Evelin de Carvalho - UEMA 

 

RESUMO: O artigo objetiva relatar como aconteceu a Instalação Literária intitulada: “A passagem do 

Pequeno Princípe pela UESPI – uma releitura do clássico de Antoine de Saint Exupéry”, realizada na 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Heróis do Jenipapo, na cidade de Campo Maior (PI), em 

setembro de 2013, como culminância da oficina “A arte de contar histórias”, uma das ações do projeto de 

extensão “Biblioteca Viva”, coordenado por esta pesquisadora. A Instalação envolveu a participação direta 

de alunos dos cursos de Pedagogia e Geografia do Campus, além de professores colaboradores. O artigo 

aponta para a descrição da metodologia adotada na releitura do clássico da literatura, levando-se em conta 

a presença de elementos sensitivos e corporais que envolvem a leitura, contação de história e performance, 

além da utilização de recursos musicais, das artes visuais e midiáticos, fazendo da experiência um trabalho 

multidisciplinar. Trata-se de uma Instalação em que os novos contadores de histórias tiveram a oportunidade 

de narrar oralmente a história do principezinho francês, numa reconstrução da ambiência da história, 

fazendo uso da interação participativa do público visitante. O artigo tem como referencial teórico os estudos 

de Oliveira (1996); Salles (1998); Zumthor (2000); Busatto (2004), dentre outros. O trabalho possibilitou a 

percepção da necessidade de metodologias inventivas na releitura de obras literárias, contribuindo para uma 

melhor recepção, promovendo o gosto e incentivo à leitura e a formação leitora.  

 

PALAVRAS-CHAVE: O Pequeno Príncipe. Instalação literária. Recepção de narrativas. Releitura. 

 

Introdução 

 

 A ideia de fazermos uma Instalação partindo do livro O Pequeno Príncipe, do autor Antoine 

de Saint Exupéry, um clássico da literatura universal, foi sugerida pela primeira vez durante a 

oficina “A arte de contar histórias”, ministrada para alunos da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), Campus Heróis do Jenipapo, na cidade de Campo Maior, em setembro de 2013, através 

do projeto de extensão “Biblioteca Viva”. Trata-se de uma Instalação em que os novos contadores 

de histórias tiveram a oportunidade de narrar oralmente à história do principezinho francês, como 

culminância da oficina e socialização dos conhecimentos adquiridos, numa reconstrução da 

ambiência da história.  

 Além da promoção de oficinas de capacitação para os graduandos do campus, envolvendo 

a literatura e a leitura interligada as outras artes, o projeto “Biblioteca Viva” também realizava, 

quinzenalmente, um momento cultural intitulado “Intervalo na Biblioteca”, oportunidade em que 

montamos a Instalação, que recebeu o nome de “A passagem do Pequeno Príncipe pela UESPI”, 
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título inspirado no livro Zé Perri: A passagem do Pequeno Príncipe pelo Brasil (2009), do escritor 

Cláudio Fragata. 

 O projeto envolveu a participação direta de 10 alunos, dos cursos de Pedagogia e Geografia 

da UESPI e 4 professores das áreas de Letras, História e Psicologia.  

  

Preparando a Instalação Literária 

 

Para pensarmos a metodologia sugerida combinamos de fazermos um trabalho coletivo, 

onde todos poderiam contribuir com sugestões e ideias. Assim foram realizadas três reuniões para 

discutirmos todo o processo de criação, ensaiarmos e fabricarmos o material que seria utilizado. 

Cartazes foram afixados nas paredes do Campus anunciando o evento. Pensando em atingir 

também o público infantil fizemos contato, com uma escola da rede municipal de Campo Maior, 

que agendou a visitação com duas turmas de alunos do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental. 

   

  
Fig. 1: Visão Geral da Instalação “A passagem do Pequeno Príncipe pela UESPI” no Auditório do Campus “Heróis do 

Jenipapo”. Outubro, 2013. Foto Márcia Evelim. 

 

A instalação foi montada no auditório do Campus, a maior sala da instituição. A montagem 

começou às 8h30min, do dia 18/10/2013, quando chegamos a UESPI trazendo todo o material 
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necessário. Tudo deveria estar pronto às 10 h, quando iniciariam as visitações. O tempo teria que 

colaborar com a agilidade de 14 pessoas unidas por um mesmo ideal: proporcionar aos visitantes a 

melhor visão da obra escolhida num trabalho lúdico-interativo, inspirado no conceito de interação 

participativa de Oliveira (1996). Para a autora “o simples contato do aluno com uma história, seja 

através da leitura ou da audição, já constitui numa forma de interação com seus aspectos formativos 

e informativos, desde que ela tenha significado para o aluno”. (OLIVEIRA, 1996, p. 37).  

Para que o espaço fosse bem aproveitado foi necessário empilharmos todas as cadeiras no 

fundo da sala, ficando com um grande espaço livre. A história original foi adaptada e dividida em 

partes, reproduzidas em cartazes contendo ilustrações e textos, pregados nas paredes do auditório. 

Cada cartaz sinalizava um ponto-parada dos visitantes, para a escuta de uma parte da história, 

narrada por uma das contadoras, alunas da Pedagogia (blocos II e IV) e Geografia (bloco II), 

participantes da oficina. O trabalho foi feito num sistema de rodízio, entre as (os) alunas (os), nos 

turnos manhã e tarde, para a narração da história nos  pontos-parada. Os integrantes da Instalação 

usaram uma bata azul feita de TNT, com estrelas prateadas e o nome: O Pequeno Princípe. 

Em cada ponto-parada, além do cartaz foi colocada uma cadeira como suporte para os 

adereços, utilizados pelos contadores, referentes à cena narrada, que ajudariam na visualização das 

imagens mentais dos visitantes, já que a história seria contada oralmente e não dramatizada.  

A diferença entre contar e dramatizar gerou certa dificuldade de entendimento, por parte 

dos contadores aprendizes, já que estavam mais acostumados a dramatizar do que narrar oralmente, 

usando somente a voz, a expressão corporal e as pequenas pausas e tendo uma só pessoa fazendo 

a fala do narrador e dos personagens (dupla enunciação), o que difere de dramatizar, onde o público 

já vê tudo pronto e são vários os personagens, embora a contação em performance também faça 

uso de elementos do teatro. Busatto (2004) esclarece que: 

 

A linguagem teatral é um recurso didático rico, mas tem elementos distintos 

daqueles da narrativa. No teatro buscamos o gesto exato de cada personagem, sua 

voz, seu pensamento, de tal maneira que ele se apresente inteiro para quem esteja 

assistindo. Na narrativa este personagem será concebido pelo ouvinte através dos 

elementos oferecidos pelo narrador, muitas vezes não mais que meia dúzia de 

palavras, as quais fornecem elementos suficientes para que o personagem crie vida 

na imaginação do ouvinte. (BUSATTO, 2004, p. 74). 
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Fig. 2 e Fig. 3: Pontos-parada: planeta do Geógrafo e planeta do homem bêbado. Outubro, 2013. Foto Márcia Evelim. 

    

 Entre um e outro ponto foram coladas estrelas feitas de papel cor de prata, simulando um 

céu estrelado. No centro da sala uma grande mesa abrigava uma pequena exposição de alguns 

exemplares originais da obra, em versões diferenciadas, entre o livro de formato normal, o que tem 

as ilustrações que saltam das páginas e uma versão de tamanho minúsculo, além de outras obras 

que tiveram o clássico de Exupéry como inspiração. Ainda havia na exposição CDs, DVDs e outros 

objetos temáticos. 

 
Fig. 4: Exposição de exemplares da obra trabalhada em várias versões e outros materiais inspirados na história de 

Exupéry. Setembro, 2013. Foto Márcia Evelim. 

 
 Para completar a Instalação Literária e possibilitar a interface com outras artes, um telão 

foi montado junto a um data show, para a projeção da versão fílmica da obra, uma adaptação de 
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Lerner e Loewe’s. Uma cena da história permanecia congelada no telão a espera do momento certo 

de entrar em ação.  

 

E chega o grande dia 

 Parte das luzes da sala foram apagadas e um som instrumental de canto de pássaros 

invadiu o ambiente. Estava na hora de receber o primeiro grupo de visitantes da Instalação Literária. 

Do lado de fora, um dos participantes recepcionava os convidados, usando uma cartola de mágico, 

num ritual preparatório para adentrarem ao mundo encantado da história O Pequeno Príncipe, com 

as palavras: 

 

Bom dia! 

O Projeto Biblioteca Viva tem a honra de lhe convidar para visitar a Instalação A passagem do 

Pequeno Príncipe pela UESPI, organizada por alunas do curso de Pedagogia, dos blocos II e VI e 

Geografia, bloco II. A partir de agora você irá vivenciar momentos de muita magia conhecendo a 

clássica história francesa de um principezinho que deixa o pequeno planeta em que morava em 

busca de conhecimentos. A história foi criada pelo autor Antoine de Saint Exupéry, que além de 

escritor e ilustrador era também aviador. Viva intensamente esse momento, deixe suas emoções 

aflorarem e encontre-se verdadeiramente com o Pequeno Príncipe que mora no seu interior. 

Lembre-se: o silêncio é essencial para que possamos ouvir e sentir a história com o coração. Boa 

visitação!! 

 

 Após ouvirem as palavras de acolhida, ainda do lado de fora da sala, os visitantes recebiam, 

na palma das mãos, um pouco de areia brilhante, elemento mágico que simbolizava a passagem do 

mundo real ao ficcional, a exemplo do pó de pirlimpimpim, criado pelo escritor Monteiro Lobato. 
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Fig. 5: Pacto ficcional feito com os visitantes para adentrarem na história de corpo e alma. Outubro, 2013. Foto Ernani 

José Brandão Júnior. 

 

 
A expressão de espanto estampava o rosto dos visitantes que entravam na sala em pequenos 

grupos, ao se depararem com um ambiente escuro, silencioso, marcado apenas pelo som tranqüilo 

do canto de pássaros, exibido em um CD instrumental. Logo na entrada os grupos paravam para 

participar de outra parte do ritual: esfregando as mãos, uma na outra, espalhavam o pó mágico 

pelos ouvidos, olhos e coração, abrindo todos os sentidos para a chegada da história, conduzidos 

pela voz da primeira contadora. 

 De repente o ponto-parada inicial era iluminado com a luz de uma lanterna e a história 

anunciada ao grupo de visitantes. Dai se seguiram os outros pontos-parada, em que a narrativa ia 

sendo descoberta aos poucos pelas alunas contadoras de histórias, que se soltavam do texto exposto 

e narravam fazendo uso da transmissão vocal. Nesse caso, como salienta Zumthor (2000) o efeito 

textual desaparece e todo o lugar da obra se investe dos elementos performanciais, não textuais, 

como a pessoa e o jogo do intérprete, o auditório, as circunstâncias, o ambiente cultural e, em 

profundidade, as relações intersubjetivas, as relações entre a representação e o vivido. 
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O grupo de visitantes era levado de um ponto a outro por um guia que, além de iluminar o 

texto-ilustração, também costurava o enredo, dando vida e emoção a história, com vozes, 

expressões e movimentos-surpresa, na intenção de fisgar o público para dentro da trama, fazendo-

os se sentirem também personagens.  

 

 

Fig. 6 e Fig. 7: O primeiro ponto-parada com o título da história. Outubro, 2013. Foto Ernani José Brandão Júnior. 
 

    

 

Fig. 8 e Fig. 9: Objetos usados pelo contador do ponto-parada do Rei mandão. Outubro, 2013. Foto Márcia Evelim. 
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 A flor do Pequeno Príncipe; a coroa e manto do rei; o chapéu engraçado e o espelho do 

vaidoso; as garrafas vazias do bêbado; a calculadora e o grande óculos do homem de negócios; a 

lamparina do acendedor de lampiões; o atlas do Geógrafo; a serpente; a raposa; o balde e a corda 

do poço foram alguns dos elementos da história que ganharam concretude nos pontos-parada, 

tornando a história ainda mais real. 

A fala do Homem de Negócios anunciando a existência de “quinhentos milhões de estrelas 

no universo”, gerou um dos momentos mais marcantes da Instalação, quando o guia apontava para 

o teto da sala escura com a lanterna , simulando um céu estrelado e os visitantes eram convidados 

a girarem, como se estivessem soltos no espaço. 

Nos últimos pontos-parada a picada da serpente e a volta do Pequeno Príncipe a seu 

planetinha causaram suspense e vibração em todos que se deixaram levar pelo enlevo mágico das 

palavras poéticas de Exupéry, que trouxe para dentro de cada um a criança que há muito não 

aparecia. 

 
Fig. 10 e Fig. 11: Ponto-parada do homem de negócios e o giro dos visitantes em busca de quinhentos milhões de 

estrelas no universo. Outubro, 2013. Foto Ernani José Brandão Júnior. 
   

 

A liberação da imagem do telão, no final do percurso, possibilitou o reconto da história, 

agora, na versão fílmica, para deleite dos espectadores, que continuavam entregues ao prazer de 

ser criança, jogando-se ao chão para assisti-la. 
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Fig. 12: Telão exibindo versão fílmica de Lerner e Loewe’s, baseada na obra O Pequeno Príncipe, de Saint Exupéry. 

Outubro, 2013. Foto Márcia Evelim. 

 

  O acender das luzes do auditório despertou o público trazendo-os de volta a realidade. Os 

contadores foram aplaudidos e os visitantes conduzidos a exposição de livros e objetos temáticos 

da história. 

 Novamente o cenário era recomposto para um novo grupo que se aproximava. O anunciador 

colocava-se na porta para recebê-los; cada contador voltava a seu ponto-parada; as luzes se 

apagavam e o canto de pássaros enchia a sala de serenidade. Era hora de recomeçar, na certeza de 

que a cada novo espetáculo, uma nova história surgiria, marcada por uma performance mais segura, 

uma voz mais cheia de vida e o desejo de fazer cada vez melhor. 

 Depois dessa experiência realizei mais três vezes essa mesma Instalação, em anos 

consecutivos, com integrantes diferentes: em 2014, no Instituto Intelecttus de Ensino, na cidade de 

Campo Maior (PI); em 2015, com profissionais da saúde do CAPS - Centro de Atendimento 

Psicosocial - Infanto Juvenil, em Timon (MA), em que ministrei oficina da arte de contar histórias, 

no projeto “De cuidadores de vida a contadores de histórias”, tendo a Instalação como culminância; 

em 2016, com crianças do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Noé Araújo 

Fortes, através do projeto “Lendo, Criando e Contando Histórias”, pelo programa Mais Cultura nas 

Escolas (MINC), que gerou um registro em vídeo.   
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   Fig. 13: Visitantes e contadores comemoram o sucesso da Instalação. Outubro, 2013.  

    Foto: Aluna visitante.  

Elenco/colaboradores: 

 

Alunas da Pedagogia (bloco II) – Roxelândia Gomes Ferreira (Raposa) 

                                           Débora Maria do Nascimento Bezerra (Aviador) 

 

Alunas da Pedagogia (bloco VI) - Mª Rosília da Silva Araújo (Monitora do   “Biblioteca Viva” e  

Homem de   Negócios) 

Fernanda Resende Ibiapina (A serpente/O Poço) 

Jéssica Maria Candida de Sousa (Acendedor de 

Lampiões / Raposa) 

 Francisca das Chagas Gomes da Silva (Homem   

Bêbado) 

 Cytia Caroliny de Sousa (O Homem Vaidoso) 

  Bruna Aparecida Portela de Sousa                                                  

( Geógrafo/ Aviador) 

  Maria do Amparo Ribeiro de Almeida (Rei 

Mandão) 

 

Aluno de Geografia (blocoII) - Jamersson Francisco Ribeiro Brito (monitor do   “Biblioteca 

Viva” e acolhimento)  

 

Professores: Profa. Ma. Márcia Evelim de Carvalho (Coordenação geral; Pacto ficcional e guia) 
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           Profa. Ma. Rebeca Hennemann Vergara de Souza (Colaboradora do “Biblioteca 

Viva” e divulgação) 

          Profa Ma. Ana Gabriela Nunes Fernandes (Colaboradora do “Biblioteca Viva” 

apoio técnico) 

          Prof. Me. Ernani José Brandão Júnior (acolhimento e apoio técnico)   
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Resumo: O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de iniciação científica, ora em andamento, 

realizado junto à Universidade Federal do Piauí. Nosso objetivo é identificar os componentes e os 

procedimentos da lógica e da encenação argumentativa nos discursos da revista Revestrés, informativo da 

mídia cultural publicado em Teresina-PI. Como suporte teórico para a análise, embasamo-nos na Teoria 

Semiolinguística de Charaudeau (2001, 2010, 2016 e 2018). Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa 

e interpretativa cujo corpus foi composto pela reportagem “Me Too: como as mulheres são representadas 

(ou não) no jornalismo?” publicada na edição 34 da revista Revestrés, no ano de 2018. De início, 

identificamos os enunciados em que a lógica e a encenação argumentativa eram utilizadas. Em seguida, 

explicamos o fenômeno dos componentes e procedimentos encontrados. Como resultados preliminares desta 

pesquisa, percebemos que a organização da lógica argumentativa se dá através das relações assertivas e das 

articulações lógicas das sentenças, a fim de se obter uma relação de causalidade na argumentação. 

Observamos, também, a presença da encenação argumentativa com argumentos que estabelecem um 

contrato de fala, constituindo um processo argumentativo persuasivo. 

 

Palavras-chave: Discurso. Argumentação. Revista Revestrés. 

 

 

Introdução 
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É perceptível que os meios de comunicação em massa são grandes influenciadores sociais 

que buscam disseminar as suas ideologias, em especial de grupos dominantes, a fim de mudar 

comportamentos e/ou opiniões. Nesse sentido, nota-se a influência dos meios de comunicação na 

sociedade contemporânea, uma vez que buscam propagar suas ideologias, com o intuito de moldar 

os pensamentos e comportamentos daqueles que consomem as informações da esfera jornalística. 

Para que isto ocorra são necessárias determinadas estratégias discursivas a fim de provocar a adesão 

dos leitores.  

Em vista disso, o presente trabalho objetiva identificar os componentes e os procedimentos 

da lógica e da encenação argumentativa com vistas a evidenciar os sentidos presentes nos discursos 

da revista Revestrés, informativo cultural editado e publicado em Teresina-PI. Partindo desse 

pressuposto, a análise se desdobrará sob o modo de organização argumentativo. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa e interpretativa, cujo corpus foi composto por uma reportagem publicada na 

edição 34, de 2018, da referida revista. Como suporte teórico para a análise, embasamo-nos, 

principalmente, na Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2016). 

Com relação às etapas de elaboração do trabalho, partimos da seleção das reportagens, 

tomando como critério para tal, a recorrência dos fenômenos a serem pesquisados. Em seguida, 

classificamos os componentes e procedimentos da lógica e da encenação argumentativa 

apresentados nos discursos da revista. Depois, partimos para a análise dos dados encontrados e, por 

fim, apresentamos os resultados e as conclusões da pesquisa. 

 O presente trabalho está organizado em tópicos. O primeiro deles diz respeito aos aspectos 

teóricos do trabalho que estão embasados nos pressupostos da Análise do Discurso (doravante AD) 

com foco na Teoria Semiolinguística. Dentro desse arcabouço teórico daremos ênfase ao modo de 

organização do discurso argumentativo. Já a parte das análises do trabalho, é constituída por três 

tópicos que tratam da mídia, das circunstâncias do discurso, da lógica e da encenação 

argumentativa. 

 

A Teoria Semiolinguística 

 

A Semiolinguística é uma proposta teórica elaborada pelo linguista francês Patrick 

Charaudeau, em sua tese de doutorado, e publicada em 1983 na obra Langage et Discours. Trata-
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se de uma ramificação da Análise do Discurso Francesa, tendo como diferencial a consideração 

das intencionalidades e da natureza psicossocial da linguagem. 

Os estudos sobre a Teoria Semiolinguística, doravante TS, ganharam corpo no Brasil 

através de pesquisadores da UFMG. Na UFPI, a teoria tem se destacado como uma das linhas de 

pesquisa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso – NEPAD, a partir de 

publicações tais como Moura (2012) e Moura et al (2015; 2016a; 2016b; 2016c; 2017 e 2018). 

 Com base na TS, Corrêa-Rosado (2014) afirma que os estudos do discurso levam em 

consideração a situação de enunciação a fim de ligar o que está sendo proferido com o contexto 

sócio-histórico, com os sujeitos da encenação, no intuito de obter o sentido, na troca comunicativa, 

considerando também as intencionalidades do sujeito argumentante.  

No âmbito da TS a noção de discurso pode ser compreendida de duas formas: como 

fenômeno da encenação do ato de linguagem e como conjunto de saberes partilhados que circulam 

entre indivíduos de um grupo social. Mais adiante explicitaremos melhor como essa teoria 

compreende o ato de linguagem. 

Diante disso, a compreensão é estabelecida, na troca linguageira, a partir do conhecimento 

partilhado entre o locutor e o interlocutor. Tal movimento discursivo evidencia a necessidade 

primordial de consideração do contexto enunciativo para a compreensão de qualquer mensagem. 

Porém, mesmo estando em um mesmo grupo social e letrado, compartilhando de um mesmo saber, 

o interlocutor pode fazer uma interpretação diferente do esperado pelo locutor acerca de um 

determinado enunciado. 

 

A Semiolinguística considera o ato de linguagem como produto de um contexto 

do qual participam um emissor e um receptor que, por serem pessoas diferentes, 

podem atribuir a uma expressão linguística diferentes interpretações, dando a elas 

sentidos não previstos (CORRÊA-ROSADO, 2014, p. 3). 

 

Ressalta-se, ainda, a dupla dimensão do fenômeno linguageiro, constituído pela dimensão 

implícita e a dimensão explícita, conforme Charaudeau (2016). A dimensão explícita corresponde 

à simbolização referencial, tratando-se de paráfrases estruturais, acarretando em mudanças na 

estruturação de determinadas sentenças, mas com o mesmo conteúdo. Em contrapartida, a 

dimensão implícita refere-se à significação, a qual, diferentemente da dimensão implícita, 

apresenta uma concomitância na fala. Desse modo, o interlocutor necessita considerar o contexto 

da enunciação, assim como a intenção do sujeito falante.  
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Nesse sentido, é importante destacar que 

 

A finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador quanto para o 

sujeito interpretante) não deve ser buscada apenas em sua configuração verbal, 

mas, no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre esta e seu sentido implícito. 

Tal jogo depende da relação dos protagonistas entre si e da relação dos mesmos 

com as circunstâncias de discurso que os reúnem (CHARAUDEAU, 2016, p. 24). 
 

O ato de linguagem corresponde, dessa forma, a uma relação entre os atores da encenação 

e dos mesmos com a circunstância do discurso, valendo salientar que o sentido é compreendido a 

partir do dito pelo sujeito falante e do não dito, como, por exemplo, na frase “Estou cansada, estudei 

muito hoje”. Caso seja proferida em um contexto de pessoas que estão combinando para sair, pode 

apontar para um possível “não” como resposta. Para tanto, significa dizer que o sujeito 

interpretante, para compreender os enunciados implícitos, necessita ter um conhecimento prévio a 

respeito de como uma pessoa utiliza determinados recursos discursivos nos atos de fala para dizer 

o que realmente deseja. 

 

Assim, o ato de linguagem não deve ser concebido como um ato de comunicação 

resultante da simples produção de uma mensagem que um Emissor envia a um 

Receptor. Tal ato deve ser visto como um encontro dialético (encontro esse que 

fundamenta a atividade metalinguística e elucidação dos sujeitos da linguagem) 

entre dois processos (CHARAUDEAU, 2016, p. 44). 
 

 

Nessa perspectiva, é relevante destacar as noções de contrato comunicacional e de 

estratégias discursivas, uma vez que ambas fazem parte da natureza do discurso. Sobre isso, 

leiamos o excerto abaixo. 

 

O contrato comunicacional constitui-se como um dos saberes partilhados pelos 

protagonistas do dizer (fazendo parte, portanto, das Circunstâncias do Discurso), 

visto que toda troca verbal está calcada em um contrato que, na forma de um saber, 

é partilhado pelos membros de uma comunidade social (CORRÊA-ROSADO, 

2014, p. 13). 
 

  

 O contrato de comunicação estabelece um saber partilhado por ambos os sujeitos no ato 

linguageiro, para que a mensagem seja efetivada sem problemas na compreensão do sentido. É 

como se cada sujeito se comprometesse a desempenhar determinado papel dentro do ato de 

linguagem a fim de que o mesmo obedeça aos preceitos exigidos pela situação enunciativa. Além 
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disso, para Charaudeau (2016), o sujeito comunicante também utiliza de estratégias discursivas 

com fins persuasivos, a fim de atingir o sujeito interpretante, mobilizando, para isso, um enunciador 

e projetando um destinatário ideal. Nessa perspectiva, o sujeito comunicante e o sujeito 

interpretante estão implicados em uma relação contratual, conforme Charaudeau (2001). 

Por fim, a TS apresenta os modos de organização do discurso, sendo eles: enunciativo, 

descritivo, narrativo e argumentativo. Tais modos buscam constituir “os princípios de organização 

da matéria linguística, princípios que dependem da finalidade comunicativa do sujeito falante” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 68). Com isso, cada modo constitui uma finalidade comunicativa, 

sendo ela enunciar, descrever, contar/narrar e argumentar, respectivamente. 

Para efeito de realização deste trabalho, tendo em vista o caráter argumentativo presente no 

corpus composto por matérias da revista Revestrés, daremos ênfase ao modo de organização 

argumentativo, que será melhor detalhado no item a seguir. 

 

O modo de organização argumentativo do discurso 

 

Tendo em vista os pressupostos da Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2016), busca-

se compreender a questão dos modos de organização do discurso, mais especificamente o 

argumentativo. Tal modo considera os encadeamentos lógicos presentes nos enunciados, em que a 

argumentação concerne, dessa forma, a uma relação de causalidade. Além disso, apresenta 

informações implícitas, cuja compreensão o interlocutor precisa ligar às premissas com o seu 

conhecimento prévio, para concluir a informação ausente por trás do enunciado. Dessa forma, cabe 

dizer que 

 

A argumentação, portanto, está direcionada à parte do interlocutor que demonstra 

raciocínio, ou seja, capacidade para refletir e compreender, ainda que seja para 

chegar ao mesmo resultado. O sujeito que argumenta necessita expressar uma 

convicção e uma explicação de tal maneira que seja capaz de influenciar o 

interlocutor com força para persuadi-lo a ponto que ser capaz de modificar seu 

comportamento (MOURA, 2012, p. 44-45). 

 

Nesse sentido, “a argumentação define-se, portanto, numa relação triangular entre um 

sujeito argumentante, uma proposta sobre o mundo e um sujeito-alvo” (CHARAUDEAU, 2016, p. 

205). Esta relação compreende um sujeito argumentante que estabelece um questionamento sobre 

algo e a partir dele constitui um raciocínio persuasivo. Por outro lado, tem-se o sujeito-alvo que, 

ao se relacionar com as ideias do sujeito argumentante, apresenta sua concepção, se aceita ou 
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contrapõe o argumento. O questionamento, utilizado por ambos os sujeitos na troca verbal, condiz 

com uma verdade, verdade esta que está relacionada a uma proposta sobre o mundo. 

Assim sendo, “a argumentação não se limita a uma sequência de frases ou de proposições 

ligadas por conectores lógicos” (CHARAUDEAU, 2016, p. 203), mas apresenta-se como uma 

atividade discursiva que desencadeia uma busca de racionalidade e de influência.  A busca de 

racionalidade corresponde a uma busca de verdade, uma explicação racional, o que tende, dessa 

forma, a uma concepção do verdadeiro, cujas explicações são universais. Nesse sentido, vejamos: 

 

Pelo fato de que nenhum sujeito é ingênuo, essa busca do verdadeiro torna-se uma 

busca do mais verdadeiro, ou seja, do verossímil (o verdadeiro não sendo 

graduável), de um verossímil que depende das representações socioculturais 

compartilhadas pelos membros de um determinado grupo, em nome da 

experiência ou do conhecimento (CHARAUDEAU, 2016, p. 206). 

 

 Em vista disso, o sujeito apresenta-se como alguém não ingênuo, implicando, assim, dizer 

que na medida em que busca essa idealização pelo verdadeiro, ou até mesmo do mais verdadeiro, 

demonstra um grau de consciência a respeito da verdade aplicada nos argumentos, uma vez que 

constitui os saberes e as representações compartilhados pelos grupos sociais. Embora o sujeito 

tenha essa consciência, ele ainda objetiva buscar a verdade e as explicações consideradas 

universais. 

Outra busca que o sujeito argumentante participa é a da influência, cujo ideal é referente 

à persuasão. A busca de influência consiste, dessa forma, no compartilhamento que o sujeito faz 

com o outro sujeito, sendo este o interlocutor da comunicação. Esse compartilhamento refere-se ao 

universo de explicação do discurso, a fim de que seja possível persuadir o interlocutor na interação 

comunicativa. 

Em contrapartida, cabe entender a diferença entre “fazer aderir”, “fazer compreender”, 

“manipular o outro” com “seduzir” e “persuadir”, conforme Charaudeau (2016). Os três primeiros 

sintagmas referem-se ao objetivo da comunicação, em que o sujeito argumentante busca algo na 

interação verbal, objetivando, por exemplo, a compreensão ou mesmo a manipulação do sujeito-

alvo. Por outro lado, “seduzir” e “persuadir” dizem respeito à finalidade, ou seja, o propósito 

comunicativo, a intenção do sujeito ao usar determinadas estratégias discursivas. 

Buscando tratar da argumentação, como Modo de organização do discurso, isto é, o 

argumentativo, evidencia-se o seguinte excerto: 
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Constitui a mecânica que permite produzir argumentações sob essas diferentes 

formas. Esse modo tem por função permitir a construção de explicações sobre 

asserções feitas acerca do mundo (quer essas asserções tratem de experiência ou 

de conhecimento) (CHARAUDEAU, 2016, p. 207). 
 

O argumentativo estabelece teses de uma determinada proposta sobre o mundo e, com isso, 

procura elucidar tal proposta, apresentando, assim, as explicações da mesma. Dessa maneira, no 

modo de organização argumentativo, o argumento é construído através de proposições que 

orientam os questionamentos para um valor de verdade.  

A partir disso, constituem-se dois tipos de razão, são elas a razão demonstrativa e a razão 

persuasiva. A razão demonstrativa, segundo Charaudeau (2016), procura estipular nas asserções as 

relações de causa, por meio dos componentes e procedimentos que constituem a lógica.  

Os componentes abarcam as relações assertivas, as articulações lógicas das sentenças, a 

validação dos enunciados, que contribuem para a construção da argumentação do sujeito falante. 

Tais componentes visam organizar, nas relações argumentativas, as ideias a partir do uso dos 

encadeamentos lógicos, para que o raciocínio seja considerado válido. Dessa forma, o uso das 

asserções nos argumentos consiste em atribuir a questão da autenticidade e da credibilidade ao que 

está sendo enunciado, assim como os conectores argumentativos que colaboram para o valor 

explicativo. 

Os procedimentos da lógica têm em vista os modos de raciocínio, como as deduções, a 

explicação, a associação, a escolha alternativa e a concessão restritiva. Cabe destacar que “esses 

modos de raciocínio se inscrevem numa determinada encenação argumentativa e se combinarão 

com os componentes dessa encenação” (CHARAUDEAU, 2016, p. 213), ou seja, os procedimentos 

da lógica, que englobam os modos de raciocínio supracitados, destinam-se de organizar os 

componentes da lógica, como também sua combinação, com o objetivo de construir um argumento 

que estabeleça uma validação. 

Por outro lado, tem-se a encenação argumentativa, que abrange também os componentes e 

os procedimentos. Os componentes da encenação argumentativa compreendem o dispositivo 

argumentativo, os tipos de configuração e as posições do sujeito. O dispositivo argumentativo, em 

determinada argumentação, caracteriza-se pela presença da proposta, da proposição e da persuasão, 

em que o sujeito que enuncia, com o uso das assertivas, busca colocar suas percepções, a partir da 

tomada ou não de posição.  
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Os componentes argumentativos consideram também a questão da configuração do 

argumento, tratando-se de uma troca linguageira através do diálogo ou do texto, isto é, dialogal ou 

monologal, respectivamente, o que, além disso, contém contratos de fala a fim de fornecer meios 

para uma possível interpretação, conforme Charaudeau (2016). 

Já os procedimentos da encenação argumentativa são de três tipos, os procedimentos 

semânticos, os discursivos e os de composição. Segundo Charaudeau (2016), os procedimentos 

semânticos dizem respeito aos valores argumentativos, relativo às questões sociais, enquanto os 

discursivos referem-se às estratégias linguísticas que produzem efeitos de sentido persuasivos na 

argumentação. 

 Os procedimentos de composição concernem às etapas de raciocínio na construção de um 

texto, seja ele oral ou escrito. Em vista disso, a encenação trata, na situação de comunicação, de 

construir um sentido considerando o discurso do locutor e a sua intenção e a imagem feita do 

interlocutor, isto é, as conjunturas sociais e os atores da encenação. 

Portanto, cabe dizer que a argumentação, trata de um sujeito argumentante que busca, na 

comunicação verbal, persuadir o sujeito-alvo através de argumentos de verdade, uma vez que, na 

interação, ambos conduzem argumentos para que o outro possa aceitar seu ponto de vista, sua 

opinião acerca de algo sobre o mundo. Com isso, o sujeito que argumenta não deve apenas 

estabelecer uma ideia sobre um determinado fenômeno do mundo, mas também elaborar 

argumentos que provem sua autenticidade, a fim de mudar o comportamento e/ou o pensamento 

do interlocutor.  

 

A revista Revestrés e suas circunstâncias de discurso 

 

A revista Revestrés foi fundada em 2011, tendo como responsáveis o jornalista André 

Gonçalves e o professor Wellington Soares, figuras bastante conhecidas no Piauí pela militância 

social e cultural que exercem. A Revestrés lida com questões que se relacionam com a Literatura, 

com a Arte e com a cultura local de Teresina, às vezes, expandindo o seu olhar para o estado do 

Piauí. Apresenta temáticas voltadas para a valorização dos aspectos culturais e artísticos, propondo 

um olhar diferenciado, como, por exemplo, enaltecendo ativistas políticos, músicos, escritores e 

demais artistas locais. 

A revista possui uma periodicidade bimestral, resultando na publicação de seis edições 

por ano. Vale ressaltar, no entanto, que, durante o ano de 2018, período que corresponde ao recorte 
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temporal do nosso corpus, só foram publicadas cinco edições referentes aos meses: 

janeiro/fevereiro; março/abril; maio/junho; agosto/setembro e novembro/dezembro.  

Os leitores podem obter a revista através da assinatura anual da mesma, como também por 

e-mail ou até mesmo acessar o site da Revestrés, no qual grande parte do seu conteúdo está 

disponibilizado de forma gratuita. No site, o leitor tem espaço para fazer comentários acerca da 

revista, enviar sugestões, críticas ou elogios. A publicação também mantém perfis em plataformas 

digitais como Facebook, Twitter e Instagram, em cujos espaços o público-leitor pode interagir com 

a mesma, sugerir pautas etc. 

Os exemplares selecionados apresentam, em média, oitenta a noventa páginas. As 

reportagens selecionadas para o nosso corpus possuem entre seis e nove páginas. A seção de 

entrevistas é aquela que possui maior espaço na revista, entre doze e quatorze páginas. Entendemos 

que se trata de uma prioridade ao entrevistado, cuja fala aparece sempre em destaque e aborda 

temas polêmicos e atuais. É como se fosse a vitrine da revista. 

A revista Revestrés é produzida pela Quimera Produções, sob a responsabilidade de 

impressão da Halley S/A Gráfica e Editora. Percebe-se que a alta qualidade da impressão, do papel 

utilizado, das artes gráficas, das imagens, das cores e da diagramação fazem da revista uma 

publicação peculiar no estado do Piauí, sendo a mesma elogiada em todo o Brasil. Recentemente, 

a revista desenvolveu um projeto de expansão com sucursais em Brasília e São Paulo, estando a 

mesma à disposição para venda em muitas livrarias destas capitais. 

Verifica-se a presença de anúncios publicitários em todos os exemplares selecionados, 

numa média entre oito e quatorze. Alguns são bem recorrentes nas três revistas, como, por exemplo, 

os anúncios voltados para a educação e entretenimento, geralmente pagos pelo Governo do Estado 

do Piauí. Fica clara uma aproximação da linha editorial da revista com o atual governo, assim como 

fica patente, também, uma lógica comercial que é mantida por anúncios pagos, venda avulsa e 

assinaturas. 

Dessa forma, supõe-se que o público-alvo da Revestrés são pessoas com bom poder 

aquisitivo e certo grau de escolarização e politização. Nem sempre se trata de uma elite no que diz 

respeito ao poder econômico, mas, certamente, de uma elite cultural que se sente atraída pela 

abordagem apresentada, cujo conteúdo não interessa à grande mídia. Trata-se, portanto, de um 

grupo social cujos membros partilham características sociais e saberes culturais. No tocante à 

identidade de um determinado grupo, cabe salientar como ela se constrói: 
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Daquilo que os membros compartilham: suas opiniões, conhecimentos, valores, 

gostos (em família, no trabalho, enquanto mulher, homem, jovem ou idoso etc.), 

que constituem um vínculo social, o espelho no qual os indivíduos se reconhecem 

como pertencentes a um mesmo conjunto, a mesma identidade, e que norteiam 

sua conduta na vida em sociedade. O grupo se constrói então segundo fatores de 

ordem social que constituem uma identidade social, fatores de ordem cultural que 

constituem uma identidade cultural (CHARAUDEAU, 2016, p. 27). 
 

 

A identidade de um grupo envolve conhecimentos e opiniões através dos quais seus 

membros se sintam agregados num sentimento de pertença. Nisso, a identidade dos assinantes da 

Revestrés, apresenta algumas similaridades, como, por exemplo, o interesse cultural, os conteúdos 

voltados para o estado do Piauí, que apresentados nas revistas, de forma que os fazem participar de 

um mesmo conjunto de pessoas. O objetivo em adquirir a revista, a finalidade na leitura dos 

conteúdos evidenciados são umas das características de tais pessoas. 

Tendo em vista que as reportagens tratam de assuntos piauienses concentrados na 

visibilidade e na valorização da cultura e arte do estado, as matérias selecionadas buscam 

considerar também esse viés. Pode-se evidenciar, a partir dessa pesquisa, que a revista busca 

construir sua própria imagem, dando a ela um caráter de veracidade. E essa avaliação da própria 

revista só destaca a intenção de passar credibilidade nas informações mostradas. Para tanto, tal 

reportagem aborda um acontecimento mundial, que é a denúncia de abusos feita por atrizes de 

cinema. Além disso, traz breves relatos de um caso de uma professora piauiense que sofreu com a 

desigualdade no trabalho, o que se relaciona com a questão da marginalização da mulher no âmbito 

profissional. 

Nessa perspectiva, a reportagem da edição 37 diz respeito ao surgimento da capital do 

Piauí, englobando os aspectos do contexto sócio-histórico e econômico da época, o que levou, por 

exemplo, a mudança da capital de Oeiras para Teresina, assim como a estrutura das primeiras 

habitações e o seu planejamento para a transformação da cidade. Já na matéria selecionada da 

edição 38, o conteúdo discutido corresponde às dificuldades de artistas e profissionais 

independentes que, no seu trabalho, enfrentam algumas adversidades.  

Com relação às imagens incluídas nas matérias, é possível observar que buscam ilustrar o 

conteúdo abordado, como na edição 34, que apresenta quatro figuras. A primeira mostra uma foto 

de várias revistas da Revestrés de edições anteriores, correspondendo, assim, à pesquisa feita da 

representação da mulher na Revestrés, enquanto a segunda trata de uma reformulação dos números 
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apresentados da pesquisa. A terceira imagem faz alusão à exposição da figura da mulher em 

comparação a do homem, uma vez que coloca uma mulher com o corpo nu com cabeça de gorila, 

visando à questão de exibir a nudez feminina na arte, o que vale destacar que a incidência da nudez 

feminina é maior que a masculina. Já a imagem quatro de tal reportagem concerne apenas algumas 

observações de pesquisas feitas para saber mais sobre gênero e como é presenciado no jornalismo. 

As imagens da reportagem da edição 37 referem-se ao espaço urbanístico, prédios e 

centros históricos, como a igreja de São Benedito, o mercado e a praça. Já na edição 38, as imagens 

da reportagem refletem a arte, a encenação, os espetáculos teatrais, com personagens usando 

máscaras e roupas de época, uma vez que se apresentam desenhos em preto e branco, com exceção 

da primeira figura na qual a personagem se apresenta na cor vermelha. 

A lógica argumentativa 

 

Na revista Revestrés será analisada a reportagem da edição 34 de 2018, em que apresenta o 

seguinte título: “Me too: como as mulheres são representadas (ou não) no jornalismo?”. Tal 

reportagem tem como responsável a jornalista Samária Andrade. Com base nesses textos, busca-

se analisar a lógica, a partir da Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2016). 

 

Os componentes da lógica argumentativa 

 

a) Os modos de encadeamento 

 

Quanto aos modos de encadeamento, podemos verificar uso da conjunção “e” no enunciado 

abaixo: 

 

“Gracie trabalhava na BBC há 30 anos e, enquanto seus colegas homens na 

mesma função receberam no ano passado cerca de 230 mil libras, a jornalista 

recebeu 135 mil libras” (ANDRADE, 2018, p. 41, grifo nosso). 

 

A primeira sentença trata de uma comparação salarial entre a jornalista Gracie e os seus 

colegas de trabalho, a fim de provar a desigualdade de gênero no ambiente profissional a partir da 

diferença do salário de cada um. É possível notar uma relação de causalidade pelo uso da conjunção 

“e”, uma vez que tal conjunção produz na argumentação uma autenticidade nos fatos, de forma a 

considerar uma informação válida. Além disso, a disjunção também é presenciada na reportagem:  
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“Já os homens aparecem mais vezes nas editorias de política, esportes, 

internacional e polícia – além de vítima, como investigadores ou como 

perpetradores de violências” (ANDRADE, 2018, p. 42, grifo nosso).  

 

A disjunção utilizada nos argumentos da revista visa conectar expressões, como nos trechos 

acima retirados das matérias. No caso, por exemplo, o uso da disjunção “ou” é usado em uma 

relação de exclusão, isto é, o sujeito enunciador apresenta duas opções de como um indivíduo 

poderá ser noticiado na revista Revestrés: como investigadores ou como perpetradores de violência, 

não ambos. Significa dizer que se um determinado indivíduo for apresentado como investigador, 

implica dizer que ele não é necessariamente um criminoso, ou vice-versa. Essa relação exclusiva 

constrói na argumentação um raciocínio com base na lógica. 

Outra operação identificada foi a finalidade, cuja presença é vista em todas as reportagens 

das respectivas edições:  

 

“A hashtag #MeToo (eu também), criada para denunciar abusos contra a 

mulher, praticados por diretores e produtores de cinema, ganhou novo impulso 

em janeiro de 2018 na entrega do prêmio Globo de Ouro” (ANDRADE, 2018, p. 

42). 

 

O organizador textual do tipo argumentativo “para”, como nos exemplos acima, busca ligar 

as ideias das sentenças, uma funcionalidade de encadeamento, de articulação, de tal forma que seja 

uma estratégia discursiva, não apenas de ligação, mas também de expressar uma relação de 

causalidade. Todos os excertos acima objetivam explicar a finalidade de algo, como na primeira 

passagem que se refere à finalidade da hashtag #MeToo (eu também), enquanto na segunda trata 

de exprimir o intuito da marcação dos pontos principais da cidade. Já no último trecho diz respeito 

ao propósito da atriz em lecionar determinadas disciplinas. Tais fragmentos fazem o uso da 

operação de finalidade visando desenvolver as ideias a partir de uma explicação lógica. 

A recorrência de tais modos de encadeamentos na seção da reportagem objetiva explicar ao 

leitor determinadas ideias, uma vez que os mais utilizados, isto é, identificados em todas as 

matérias, foram a conjunção, a disjunção e a finalidade. 

 

b) Modalidades ou condições de realização 
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Com relação às modalidades, ou condições de realização, são situadas em dois eixos: o eixo 

do possível e o eixo do obrigatório. Nota-se o eixo do possível na seguinte passagem: 

 

“[...] concluímos que se tem muito mais chance de virar capa, em Revestrés, se 

você for um entrevistado homem” (ANDRADE, 2018, p. 40). 

 

Observa-se o excerto acima como uma condição de realização da ordem do possível, uma 

vez que o sujeito enunciador apresenta o resultado da pesquisa feita, a partir do uso de uma 

condicional. A condição utilizada estabelece a ideia de que se o entrevistado for homem tem 

grandes possibilidades de virar capa na revista Revestrés. Assim, apresenta uma condição para que 

isso possa ocorrer, caso o indivíduo seja um homem, inferindo-se que se o indivíduo for uma 

mulher, por exemplo, as condições de realização diminuem.   

 

c) O escopo do valor de verdade 

 

Já o escopo do valor de verdade foi identificado o da generalização, apresentado no recorte 

abaixo: 

 

“A situação de sub-representação no jornalismo pode se agravar quando se 

associa cor e poder” (ANDRADE, 2018, p. 43). 

 

  Tendo em vista que a passagem anterior trata de dois agravantes que levam a sub-

representação de determinados homens e mulheres no jornalismo, cabe classificá-la como uma 

generalização do eixo do possível, em que o sujeito generaliza a informação a fim de produzir uma 

verdade indiscutível. Essa verdade diz respeito ao fato de que, em todos os casos associados a 

questões de cor e poder, essa sub-representação aumenta, uma vez que o negro é menos visível na 

revista, dando, assim, mais espaço para o indivíduo da cor branca. 

 

Procedimentos da lógica argumentativa: modos de raciocínio 

 

a) A associação 
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 Quanto à associação foi identificado o seguinte fragmento referente a tal modo de 

raciocínio:  

 

“Quando mais é menos” (ANDRADE, 2018, p. 41).  

 

O fragmento acima corresponde ao título do segundo tópico da reportagem, que concerne 

à questão da quantidade de mulheres que trabalham na esfera jornalística, que constituem a maioria 

no âmbito de trabalho, porém recebe um valor inferior ao homem, retratado no vocábulo “menos”. 

Nota-se que a associação é constituída a partir da ideia dos contrários, a fim de destacar essa 

contrariedade de mais e menos. Tendo em vista que é uma expressão correspondente ao título de 

um dos tópicos, esse trocadilho de quando mais é menos significa uma tentativa de chamar a 

atenção do leitor, “cuja finalidade estratégica é mais a sedução do que a persuasão” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 216). 

 

 A encenação argumentative 

 

Componentes da encenação argumentativa 

 

 Com relação aos componentes da encenação argumentativa identificaram-se as posições do 

sujeito, em que o sujeito enunciador toma posição a fim de persuadir, o que para isso usa alguns 

procedimentos, como os procedimentos semânticos, discursivos e de composição, conforme 

Charaudeau (2016). Diante disso, pode-se perceber a posição em relação ao emissor da proposta 

na seguinte passagem: 

 

“Uma pesquisa conduzida pelos professores Luís Felipe Miguel e Flávia Biroli, 

ambos de Ciências Políticas da UnB (Universidade de Brasília), concluiu que a 

representação do mundo feita pela mídia contribui para perpetuar 

a desigualdade entre homens e mulheres, uma vez que privilegia fontes 

masculinas, tornando alguns atores, no limite, invisíveis” (ANDRADE, 2018, p. 

39). 

 

A problemática a ser defendida é a alta representação da imagem do homem na mídia em 

comparação com a da mulher. E, em detrimento disso, tal excerto refere-se à autojustificativa do 

estatuto, em que o sujeito recorre a um argumento de pessoas que são especializadas no assunto, 
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mais especificamente de uma pesquisa feita por elas, dando visibilidade na instituição UnB, os 

quais são formados, a fim de dar credibilidade ao que está sendo informado. 

 

Procedimentos da encenação argumentativa 

 

Os procedimentos da encenação argumentativa objetivam validar uma argumentação, 

conforme Charaudeau (2016). Cabe destacar tais procedimentos, em que são divididos em três 

tipos: os procedimentos semânticos, os procedimentos discursivos e os procedimentos de 

composição.  

 

a) Procedimentos semânticos 

 

Os procedimentos semânticos visam os valores dos argumentos, abarcando, dessa forma, 

os domínios de avaliação e os valores. Nota-se na matéria da edição 34 o domínio do pragmático, 

referente à utilidade de determinadas ações: 

 

“[...] a representação do mundo feita pela mídia contribui para perpetuar a 

desigualdade entre os homens e mulheres, uma vez que privilegia fontes 

masculinas, tornando alguns autores, no limite, invisíveis” (ANDRADE, 2018, p. 

39). 

 

O trecho acima diz respeito à influência da mídia em disseminar a desigualdade de gênero, 

e em tal passagem foi identificado o domínio de avaliação do pragmático, em que é perceptível a 

presença do vocábulo “contribui”, remetendo à colaboração da mídia ao fazer representação do 

mundo, de modo a favorecer com a desigualdade entre homens e mulheres. 

 

b) Procedimentos discursivos 

 

Quanto aos procedimentos discursivos, segundo Charaudeau (2016), trata do uso de 

determinadas categorias de línguas ou os Modos de organização do discurso, com finalidades 

persuasivas. Em vista disso, na reportagem pode-se perceber esse uso na passagem a seguir: 

 

“E a título de justiça, diga-se, O Dia é o jornal piauiense com a maior quantidade 

de editoras ao longo de sua história: cinco jornalistas mulheres – inclusive 
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atualmente. Ainda que seja em 67 anos, é significativo, se comparado aos demais 

jornais não só do Piauí, mas do Brasil e do mundo” (ANDRADE, 2018, p. 39). 

 

O trecho aborda uma peculiaridade do jornal O Dia, ressaltando o número de mulheres que 

lá trabalham, com a finalidade de apresentá-lo de maneira diferenciada, considerando todo o tempo 

de funcionamento do jornal, visando incluir a mulher no âmbito jornalístico. Dessa forma, verifica-

se como uma definição, em que é caracterizado o jornal, objetivando a visibilidade e a valorização 

do mesmo, uma vez que é um veículo de comunicação do estado do Piauí. 

 

c) Procedimentos de composição 

 

Os procedimentos de composição compreendem a questão do uso de argumentos 

hierarquizados, que podem ser colocados de forma de composição linear ou classificatória. Nessa 

perspectiva, com relação à composição linear, identificou-se no seguinte trecho: 

 

“[...] e, por fim, matérias de polícia, nas quais estão, com maior frequência, na 

posição de vítimas. Já os homens aparecem mais vezes nas editorias de política, 

esportes, internacional e polícia – além de vítima, como investigadores ou como 

perpetradores de violências” (ANDRADE, 2018, p. 42). 

 

O trecho acima corresponde a uma pesquisa feita a respeito da representação da imagem 

feminina e masculina nos meios de comunicação, e em que seções são mais recorrentes. Percebe-

se que a utilização da expressão “por fim” remete a uma ideia de apresentar a finalização do 

argumento. Essa pista linguística demostra as etapas da argumentação que o sujeito se apropria 

para estabelecer uma relação argumentativa, a fim de organizar e articular as ideias. 

Considerações finais  

 

Neste trabalho tratamos sobre a construção da lógica e da encenação argumentativa no 

discurso da revista Revestrés, investigando os componentes e procedimentos apresentados e como 

eles são direcionados para um efeito de legitimação, credibilidade, a fim de constituir um discurso 

persuasivo. Para isto, foi selecionado um exemplar de 2018, visto que os fragmentos da matéria 

foram analisados com base na Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2016), mais 

especificamente a respeito do Modo de organização argumentativo do discurso. 
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Diante das análises, percebemos que o discurso da revista Revestrés apresenta aspectos 

argumentativos que buscam construir uma verossimilhança a partir do que é comunicado e da 

imagem da própria revista, a fim de que o leitor seja instigado a perceber a legitimação do que é 

informado. Para tanto, a Revestrés faz uso dos componentes e procedimentos da lógica e da 

encenação argumentativa para produzir um efeito de credibilidade na notícia. 

Dessa forma, com relação ao uso da lógica e da encenação argumentativa, verificamos que 

o uso dos componentes e procedimentos é estabelecido a partir da organização dos mesmos, de 

acordo com a finalidade. Para tanto, verificamos na matéria analisada que o sujeito que enuncia 

recorreu ao argumento de autoridade constantemente para demonstrar a verdade dos fatos, ou seja, 

o propósito de estabelecer a credibilidade do discurso da revista é colocado, por exemplo, a partir 

de argumentos de pessoas especializadas na temática, tais como historiadores, pesquisadores, 

professores, a fim de assegurar as informações como verdadeiras para os leitores da revista.  

É importante ressaltar que a revista Revestrés faz uso de estratégias discursivas buscando 

construir um efeito de verdade nos seus discursos, com vistas a não apenas informar uma notícia, 

mas também mostrar uma determinada opinião que possa resultar na adesão dos leitores. 

Concluímos que a Revestrés possui um público-alvo presumido constituído por uma parcela da 

sociedade com maior escolaridade, maior poder aquisitivo e interesse por cultura. Para agradar a 

esse público, a revista apresenta um forte apelo argumentativo na defesa do patrimônio cultural do 

Piauí.  

 

THE LOGIC AND THE ARGUMENTATIVE STAGING IN REPORT OF REVESTRÉS 

MAGAZINE 

 

 

Abstract: The present work is a cut of a scientific initiation research, now in progress, carried out at the 

Federal University of Piauí. Our objective is to identify the components and procedures of logic and 

argumentative staging in the discourses of Revestrés magazine, cultural media information published in 

Teresina-PI. As theoretical support for the analysis, we are based on the Semiolinguistic Theory of 

Charaudeau (2001, 2010, 2016 and 2018). It is a qualitative and interpretive work whose corpus was 

composed by the report "Me Too: how women are represented (or not) in journalism?" Published in issue 

34 of the magazine Revestrés, in the year 2018. At the beginning, we identify the statements in which logic 

and argumentative staging were used. Next, we explain the phenomenon of the components and procedures 

found. As preliminary results of this research, we realize that the organization of argumentative logic occurs 

through assertive relations and logical articulations of sentences, in order to obtain a causal relationship in 

the argumentation. We also observe the presence of argumentative staging with arguments that establish a 

contract of speech, constituting a persuasive argumentative process. 

 

Keywords: Discourse. Argumentation. Revestrés Journals. 
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A FERRAMENTA DIGITAL GOOGLE DRIVE NA ESCRITA COLABORATIVA EM 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Glenda de Almada Silva (UFPI) 

Naziozênio Antonio Lacerda (UFPI) 

 
Resumo: O objetivo desta pesquisa é investigar o uso da ferramenta digital Google drive na escrita 

colaborativa em atividades de produção de texto no contexto escolar.  A pesquisa fundamenta-se 

teoricamente nos seguintes autores: Barroso e Coutinho (2009); Sháfer, Lacerda e Fagundes (2009); 

Pinheiro (2011); Procópio (2013); Santiago e Santos (2014); e Morais, Santos e Oliveira (2014).  A 

metodologia adotada tem por base a abordagem qualitativa de pesquisa, não excluindo o processo 

quantitativo dos resultados alcançados, utilizando-se o método da pesquisa participante. Os participantes da 

pesquisa são 30 (trinta) alunos do curso Técnico em Agropecuária, concomitante com o ensino médio, do 

Colégio Técnico de Teresina (CTT), pertencente à Universidade Federal do Piauí (UFPI). Na execução da 

pesquisa, dividiu-se a turma em grupos de alunos para a produção colaborativa de uma crônica sobre temas 

variados e de livre escolha dos participantes, seguindo a programação da escola pesquisada. Para geração 

dos dados, toma-se como objeto de análise da pesquisa o uso da ferramenta Google drive, em suas diferentes 

funções, na escrita colaborativa do gênero textual crônica. Os resultados da análise dos dados mostram que 

as funções mais utilizadas pelos participantes da pesquisa foram: editar (100%), compartilhar (100%), 

adicionar comentários (50%) e correção ortográfica (10%). Conclui-se que o uso da ferramenta digital 

Google drive na escrita colaborativa de textos em aulas de língua portuguesa no ensino médio motiva os 

alunos a participarem ativamente do processo de ensino-aprendizagem, proporcionando aulas mais 

dinâmicas e interativas. 
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Introdução 
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Atualmente vivemos em uma época de compartilhamentos de mensagens e informações 

para a interação comunicativa. Dessa forma, o ensino de língua portuguesa deve levar em conta os 

recursos tecnológicos para a diversificação da prática pedagógica e o desenvolvimento de 

habilidades comunicativas e interativas. Ao adotarmos a tecnologia como ferramenta de ensino, 

proporcionamos trocas de conhecimentos entre alunos e professor. 

É nesse sentido que consideramos importante a interação virtual na ferramenta Google drive 

entre os múltiplos autores envolvidos em uma produção textual, constituindo uma forma de 

ressignificar o processo de ensino-aprendizagem. 

Santiago e Santos (2014, p.84) observam que a utilização de ferramentas colaborativas, 

como as disponibilizadas no Google drive, é um ótimo exemplo de como a web 2.0 pode favorecer 

a coconstrução do conhecimento.  

Dessa forma, esta pesquisa se justifica porque o uso da ferramenta digital Google drive na escrita 

colaborativa na produção textual é relativamente recente e se constitui em uma temática de relevância 

acadêmica e pedagógica, devendo ser analisada e discutida. 

Diante disso, partimos da seguinte questão: Quais as funções da ferramenta digital Google drive 

que os alunos utilizam na escrita colaborativa de textos em aulas de língua portuguesa?  

Para responder à problematização, o objetivo geral desta pesquisa é investigar as funções 

da ferramenta digital Google drive na escrita colaborativa em atividades de produção de texto no 

contexto escolar. E os objetivos específicos são analisar os principais aspectos da escrita 

colaborativa em ambiente virtual com o uso da ferramenta digital Google drive e identificar as 

principais funções da ferramenta digital Google drive usadas na escrita colaborativa. 

Para atingir os objetivos, optamos por uma abordagem qualitativa de pesquisa, 

fundamentando-nos teoricamente nos seguintes autores: Allen et al (1997), Barroso e Coutinho 

(2009), Morais, Santos e Oliveira (2014), Pinheiro (2011) e Sháfer, Lacerda e Fagundes (2009) 

sobre escrita colaborativa; e em Procópio (2013) e Santiago e Santos (2014) sobre o Google Drive, 

dentre outros.  

  

A escrita colaborativa como proposta de interação na área educacional 

 

A escrita colaborativa objetiva a interação social entre os indivíduos. Ao produzir um texto 

em conjunto, os participantes percorrem novas experiências e dão opiniões distintas, as quais têm 
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a capacidade de mudar as concepções dos autores envolvidos na produção textual, mostrando-lhes 

novas visões sobre determinados assuntos e oportunizando um discernimento que pode ser 

compartilhado online.  

Para Allen et al. (1997, p.03), “a colaboração é um processo de produção compartilhada: 

dois ou mais sujeitos, com habilidades complementares, interagem para criar um conhecimento 

compartilhado que nenhum deles tinha previamente ou poderia obter por conta própria”. 

 Com isso, aprimoramos até mesmo nossa forma de pensar com o trabalho colaborativo, 

pois, uma ideia complementa a outra, obtendo melhores resultados. Portanto, a construção e a 

reconstrução de um texto ocorrem no confronto de ideias, na interação, no diálogo e na partilha, 

exigindo a participação de todos os integrantes do grupo (MORAES; SANTOS; OLIVEIRA, 2014, 

p.4).  

Ao produzirmos um texto de forma colaborativa, desenvolvemos habilidades 

comunicativas e enriquecemos o vocabulário, pois, há uma troca de aprendizado. Segundo 

Kaufman e Rodríguez (1995), faz-se necessário que o aluno compreenda o modo de participação 

do outro/interlocutor no processo da (re)escrita do texto, a partir dos comentários que faz sobre a 

produção textual inicial. E para isso, precisamos estar abertos às mudanças e às novas propostas 

que envolvem a produção textual, como sugestões e até mesmo uma reescritura ou uma 

complementação de uma ideia inacabada.  

 
A escrita colaborativa pode ser definida como um processo no qual os autores com 

diferentes habilidades e responsabilidades interagem durante a elaboração de um 

documento. [...]. A elaboração de um texto de forma colectiva é um processo que 

exige criar ideias, confrontá-las com os outros e entrar muitas vezes em 

negociações para chegar a um consenso comum. Assim sendo, a escrita 

colaborativa permite o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos 

(BARROSO; COUTINHO, 2009, p. 14). 

 

Nessa linha de pensamento, o ambiente digital Google drive pode constituir-se um novo espaço de 

leitura e escrita e demanda o uso de ferramentas nas práticas da escrita colaborativa. 

 

A ferramenta digital Google drive  
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 A ferramenta Google drive foi lançada em 24 de abril de 2012 pela Google, constituindo-

se em um serviço de armazenamento disponível em nuvem, ou seja, quando fazemos upload de 

nossos arquivos, eles podem ser acessíveis de qualquer lugar por todos os dispositivos conectados 

à internet e sincronizados entre si. De acordo com Procopio (2013, p. 09), “o Google drive é um 

lugar onde você pode armazenar seus arquivos de forma segura e acessá-los de qualquer lugar”.  

Além disso, o drive possibilita produzir textos em conjunto de forma online, editar arquivos, 

fazer compartilhamento de textos e comentários dento do próprio texto. Ele permite que o mesmo 

documento seja editado por mais de um usuário de forma síncrona, quando as alterações feitas em 

um documento por um ou mais integrante são percebidas em tempo real por todos do grupo, ou 

assíncrona, quando as alterações feitas são repassadas em tempos diferentes aos demais integrantes.  

Para Procopio (2013, p.10), trabalharmos com arquivos em nuvem é um pouco diferente do 

que estamos acostumados, mas é muito mais conveniente, uma vez que podemos editar arquivos 

de qualquer lugar e compartilhar e colaborar os arquivos com outras pessoas. O armazenamento 

em nuvem permite que nossos arquivos não ocupem espaço na memória do personal computer 

(PC) ou celular, podendo guardar um número maior de arquivos. Existem três métodos de obtermos  

arquivos no Google drive:  

 

Primeiro, você pode usar o built-in aplicativos para criar novos arquivos, como 

documentos e planilhas. Em segundo lugar, você pode carregar arquivos e pastas 

do seu disco rígido diretamente no Google drive. Como terceira opção, você 

também pode instalar o programa de sincronização do Google drive no seu 

computador, que irá manter os arquivos em sincronize automaticamente entre o 

seu disco rígido e o google drive. (PROCOPIO, 2013, p.26) 
 

 

Ao fazer o compartilhamento de arquivos ou pastas armazenadas no Google drive, é 

possível controlar as pessoas que podem editar, comentar ou somente ver o arquivo, como também 

é possível escolher quais dessas ações essas pessoas podem realizar. A ferramenta suporta o 

compartilhamento de arquivos com até cem pessoas, que podem editar e comentar o arquivo ao 

mesmo tempo. E ao salvar o documento na web, pode continuar a escrita em qualquer computador 

ou dispositivo que tenha a ferramenta Google drive. 

O Google drive oferece um painel de navegação com as seguintes opções: 

1- Meu drive: é o lugar onde todos os arquivos são armazenados.  

2- Computadores: são os computadores sincronizados com a ferramenta Google drive. 
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3- Compartilhado comigo: é onde encontram-se os  arquivos e pastas criadas por outra 

pessoa que  foram compartilhados através de um link. 

4- Recente: lista de todos os arquivos recentemente editados ou abertos, é uma forma de 

acesso rápido aos arquivos mais usados.  

5- Com estrela: são os arquivos que. ao serem marcados com uma estrela, são adicionados 

a uma lista.  

6- Off-line: são os arquivos disponíveis para visualização sem uma conexão à internet. 

7- Lixeira: ao remover um arquivo, automaticamente é direcionado para essa pasta. 

8- Backups: ao iniciar o backup dos seus arquivos, eles terão uma maior proteção. 

9- Notificações: são as notificações sobre os arquivos compartilhados. 

10- Configurações:  são as opções de ajustes do aplicativo.  

11- Ajuda e feedback: um local destinado para solucionar dúvidas sobre a ferramenta Google 

drive.  

 

 Santiago e Santos (2014) definem o Google drive como um ambiente desenvolvido pela 

Google com a função principal de armazenamento de arquivos em nuvens, ou seja, utilizando 

memória de servidores online e permitindo o acesso remoto pela internet sem a necessidade de 

instalação de programas ou armazenamento físico de dados.  

 Os autores acrescentam que, além da criação, edição e armazenamento de textos, 

apresentações de slides, planilhas, desenhos e formulários online, são possíveis a visualização e o 

compartilhamento total ou parcial dos arquivos. Tais possibilidades criam um novo espaço de 

leitura e escrita nas atividades de produção de texto.  

 

As funções da ferramenta digital da Google drive na escrita colaborativa 

 

De acordo com Pinheiro (2011), a escrita colaborativa se constitui como processos de 

aprendizagem que são sempre mediados por artefatos sociais, históricos e culturais diversos. Para 

o autor, é possível afirmar que a internet, como um desses artefatos, propicia muitas ferramentas 

digitais que podem funcionar como instrumentos de mediação e contribuir para atividades de 

produção textual de uma forma que faça com que alunos e professores possam ter tanto a 

possibilidade de se tornar autores quanto a oportunidade de se engajar em atividades colaborativas 

de escrita efetiva no contexto escolar. 
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O serviço de armazenamento Google drive promove uma escrita digital de forma 

colaborativa, em que os envolvidos compartilham informações, ampliando seus conhecimentos de 

forma que possam usar tal aprendizado em outras situações, além do ambiente virtual, uma relação 

de mundo virtual versus mundo real.  

A escrita colaborativa proporciona meios de compartilhar vivências e de reformular 

opiniões baseadas na interação, construindo um ambiente instigante para o aperfeiçoamento da 

aprendizagem em conjunto. 

Em um ambiente virtual, a escrita colaborativa permite o compartilhamento de experiências 

e a construção de um conhecimento social, por intermédio da produção textual, como apontam os 

autores citados a seguir: 

 
A proposta de escrita colaborativa em ambiente digital se baseia na interação, 

permitindo ao aluno o desenvolvimento de diversas competências, tanto 

relacionadas a habilidades pessoais como àquelas que dizem respeito à 

produtividade e ao trabalho colaborativo. SHÄRFER; LACERDA; FAGUNDES, 

2009, p.7)  

 
 

Dessa maneira, ao trabalharmos com uma nova forma de escrita que viabiliza um 

desenvolvimento intelectual embasado na interatividade de textos e autores, desenvolvemos 

habilidades, tais como: respeito pela opinião do outro; facilidade de enxergar os próprios erros 

através dos erros do outro; estímulo às pesquisas para a construção de ideias; e aprendizagem 

relativa a ouvir e a ter uma concepção mais avançada de escrita.   

A ferramenta digital Google drive possui variadas funções e diversos serviços, permitindo 

inclusive a criação de textos a partir de comandos de voz, constituindo-se em um pacote de recursos 

disponibilizados pelo Google. No entanto, não é objetivo desta pesquisa investigar as 

funcionalidades do Google drive em geral. O foco de nossa pesquisa recai apenas sobre as funções 

da ferramenta digital Google drive usadas na escrita colaborativa de um texto.   

A seguir, apresentamos as funções da ferramenta Google drive que podem ser utilizadas na 

escrita colaborativa de textos, com a respectiva descrição (Quad. 1). 

 



411 

 

 
Quadro 1- Funções da ferramenta Google drive na escrita colaborativa de um texto 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O recurso de compartilhamento do Google drive torna o instrumento mais prático em 

relação às outras ferramentas, no quesito compartilhar arquivos, bem como, editar e criar 

documentos, apresentações e planilhas com várias pessoas em tempo real.  A ferramenta oferece 

15 gigabytes (GB) gratuitos para armazenar todo tipo de arquivos em nuvem, sem a necessidade 

de usar a memória do celular ou personal computer (PC).  E o drive para android ainda tem a opção 

de digitalizar foto em formato Portable Document Format (pdf). 

 

Metodologia da pesquisa 

 

A metodologia adotada tem por base a abordagem qualitativa de pesquisa na compreensão 

dos significados e características situacionais apresentadas pelos participantes, não excluindo o 

processo quantitativo dos resultados alcançados, utilizando-se o método da pesquisa participante.  

Inicialmente a pesquisa estava prevista para ser realizada em uma escola pública da rede 

estadual. No entanto, com a greve deflagrada pelos professores do estado do Piauí, as aulas foram 

paralisadas. Em consequência disso tivemos que mudar o contexto da investigação e realizamos a 

pesquisa no Colégio Técnico de Teresina (CTT), da rede pública federal de educação, pertencente 

à Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

Realizamos a pesquisa com 30 (trinta) alunos do curso Técnico em Agropecuária 

concomitante com o ensino médio.  Na execução da pesquisa, dividimos os alunos selecionados 

em grupos para produção do gênero textual crônica sobre temas variados, de livre escolha, seguindo 

a programação da escola.  
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A atividade consistiu no trabalho colaborativo da escrita em ambiente digital a partir do 

compartilhamento da produção textual com os demais participantes, através da opção ‘Adicionar 

pessoas’, em que o autor podia escolher entre as seguintes opções de alterações para os demais 

participantes: editar, comentar ou visualizar. No nosso caso, usamos a opção em que os demais 

participantes também podem editar o documento.  

Para geração dos dados, tomamos como objeto de análise o uso da ferramenta Google drive, 

em suas diferentes funções, na escrita colaborativa do gênero textual crônica. 

 

Resultados e discussão 

 

Os 30 (trinta) alunos participantes da pesquisa realizaram a atividade de escrita colaborativa 

no ambiente da escola pesquisada. Para que os alunos pudessem usar a ferramenta Google drive na 

escrita colaborativa, providenciamos o acesso a computadores no laboratório da escola, conectados 

à internet e logados a uma conta Google, com o aplicativo document (doc) para edição dos textos. 

A nossa análise teve como objeto as funções da ferramenta Google drive usadas na escrita 

colaborativa de 12 (doze) crônicas pelos participantes da pesquisa. 

Para ilustramos a nossa análise, escolhemos aleatoriamente um excerto,  retirando dele 

intencionalmente os nomes dos participantes, com a finalidade de exemplificarmos o uso das 

funções da ferramenta Google drive na escrita colaborativa de uma crônica. 

Por meio da função ‘Editar’, um(a) aluno(a) do grupo participante da pesquisa escreveu e 

formatou a versão inicial do texto. Em seguida, com o uso da função ‘Compartilhar’, compartilhou 

a versão inicial do texto com os demais participantes do grupo. Depois os outros participantes do 

grupo fizeram uso da ferramenta ‘Adicionar comentários’ para dar sugestões sobre o que deveria 

ser modificado no texto, de forma colaborativa. Na imagem a seguir (Fig. 1), por questão de espaço 

gráfico, selecionamos apenas um comentário ilustrativo.  
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Figura 1- Excerto de crônica produzida colaborativamente 

Fonte: Dados da pesquisa 

Constatamos que 100% dos participantes (30 alunos) editaram seus textos com a 

formatação de sua escolha, uma vez que a ferramenta 'Editar’ possibilita a formatação de diversos 

documentos, de acordo com as regras para cada um.  Essa ferramenta permite a escolha da fonte, 

do espaçamento de cada parágrafo e do alinhamento dos documentos.  

Verificamos que 100% dos participantes (30 alunos) compartilharam entre si os textos 

criados. A ferramenta ‘Compartilhar’ permite ao discente partilhar  ideias e textos criados 

simultaneamente com até cem usuários, em diferentes lugares, desde que estejam conectados à 

internet, gerando a possibilidade a quem receber o texto de editá-lo, modificá-lo ou apenas 

visualizá-lo, o que potencializa a escrita colaborativa, uma vez que os participantes podem interagir 

de diferentes formas sobre um assunto. 

 Observamos que 50% dos participantes (15 alunos) adicionaram comentários aos textos 

produzidos, que foram desde conceitos de palavras até a troca de ideias. A ferramenta ‘Adicionar 
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comentários’ possibilita aos discentes sugerir o que precisa ser alterado no texto, desde uma 

informação adicional, significado de alguma palavra ou ainda a correção de uma palavra. 

E notamos que 10% dos participantes (03 alunos) realizaram a correção ortográfica dos 

textos de forma mais direta. A ferramenta de ‘Correção ortográfica’ tem um processamento bem 

tecnológico, uma vez que a sugestão para a correção da palavra se dá de forma automática.  

Os resultados da análise sobre o uso da ferramenta Google drive na escrita colaborativa do 

gênero textual crônica mostram que as funções mais utilizadas pelos participantes da pesquisa 

foram: editar (100%), compartilhar (100%), adicionar comentários (50%) e correção ortográfica 

(10%) (Gráf. 1). 

 

 
    Gráfico 1 - Funções da ferramenta Google drive mais utilizadas na escrita colaborativa 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

A constatação de que 100% dos participantes usaram a ferramenta ‘Editar’ corresponde ao 

posicionamento de Procopio (2013). Este autor afirma que “um editor pode fazer todas as coisas 

que um espectador ou comentarista pode com o arquivo. Além disso, eles também podem fazer 

alterações para o arquivo e, a menos que você especifique o contrário, eles podem compartilhar 

com outras pessoas” (p.37). O citado autor ainda acrescenta que os editores não podem excluir 

arquivos compartilhados com eles. Neste caso, somente o autor pode fazer isso.  

Os dados de 100% relativos ao compartilhamento estão de acordo com a visão de Allen et 

al. (1997). Estes autores consideram que os sujeitos compartilham conhecimentos que sem a 

participação de outros provavelmente não obteriam. Assim, a colaboração torna o aprendizado 

produtivo, pois a interação entre os alunos permite uma aprendizagem dinâmica. 
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A observação de que apenas 50% dos participantes adicionaram comentários aos textos 

produzidos vai de encontro ao que esperamos na escrita colaborativa, uma vez que a ferramenta 

‘Adicionar comentários’ oferece muitas possibilidades do aluno participar do processo de escrita 

colaborativa.  

De acordo com Procopio (2013, p.37), “um comentarista pode fazer todas as coisas que um 

visualizador pode com o arquivo, e eles podem também deixar comentários em certos tipos de 

arquivos do Google”. No entanto, o autor esclarece que eles não podem alterar o arquivo e, como 

espectadores, eles não conseguem excluir o arquivo ou compartilhá-lo com outras pessoas.  

No nosso entendimento, o percentual do uso da função ‘Adicionar comentários’ ficar abaixo 

do esperado em uma atividade de escrita colaborativa deve-se ao fato de ser a primeira experiência 

de uma escrita colaborativa no contexto escolar em um ambiente digital pelos participantes da 

pesquisa. 

O baixo índice de utilização da função ‘Correção ortográfica’, no caso atingindo apenas 

10%, já era esperado por se tratar de uma função mais automática em que o usuário apenas 

seleciona a palavra que precisa ser corrigida, ou ainda posiciona o cursor à frente da palavra, e o 

Google drive sugere a grafia correta da palavra. Sendo assim, geralmente os participantes da escrita 

colaborativa deixam para quem edita a versão final do texto. 

 

Considerações finais 

 

Na realização da pesquisa, constatamos que a ferramenta Google drive constitui um novo 

espaço de leitura e escrita colaborativa para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Produzir 

um texto de maneira colaborativa possibilita a interação entre participantes e professor, pois todos 

interagem sob um mesmo assunto. Essa interação ocorre por meio de sugestões de mudanças dentro 

do texto, comentários sobre ideias que precisam ser modificadas ou complementadas e o 

compartilhamento textual. 

No decorrer do processo de produção textual, verificamos que muitos alunos participantes 

da pesquisa sentiam dificuldades no uso da ferramenta Google drive para produção de um texto de 

forma colaborativa em ambiente virtual, necessitando da mediação da professora da disciplina e da 

pesquisadora.  
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Como demonstramos na análise e discussão dos resultados, as funções editar, compartilhar, 

adicionar comentários e correção ortográfica da ferramenta Google drive foram as mais utilizadas 

na produção colaborativa do gênero textual crônica. 

Por fim, concluímos que o uso da ferramenta digital Google drive na escrita colaborativa 

de textos em aulas de língua portuguesa no ensino médio motiva os alunos a participarem 

ativamente do processo de ensino-aprendizagem, proporcionando aulas mais dinâmicas e 

interativas.  

 
THE GOOGLE DRIVE DIGITAL TOOL IN COLLABORATIVE WRITING IN TEXT 

PRODUCTION ACTIVITIES  

 

Abstract: The aim of this research is to investigate the use of the Google Drive digital tool in collaborative 

writing in text production activities in school context. The study is theoretically substantiated on the 

following authors: Barroso and Coutinho (2009); Sháfer, Lacerda and Fagundes (2009); Pinheiro (2011); 

Procópio (2013); Santiago and Santos (2014); and Morais, Santos and Oliveira (2014).  The adopted 

methodology is based on the qualitative research approach, not excluding the quantitative process of the 

achieved results, using the participant observation as a research method. The research subjects are 30 (thirty) 

students of the Agricultural Technical Course concomitant with high school of the Technical College of 

Teresina (CTT), belonging to the Federal University of Piauí (UFPI). In the research execution, the group 

was divided into groups of students for the collaborative production of a chronicle about various topics and 

free choice themes from the subjects, following the schedule of the researched school. In order to generate 

data, the use of the Google Drive as an object of analysis for the research is used in its different functions 

in the collaborative writing of the chronic textual genre. The results of the data analysis show that the most 

used functions by the research participants were: edit (100%), share (100%), add comments (50%), and 

orthographic correction (10%). It is concluded that the use of the Google Drive digital tool in the 

collaborative writing of texts in Portuguese language classes in high school motivates students to participate 

actively in the teaching-learning process, providing more dynamic and interactive classes. 

 

 

Keywords: Google drive. Collaborative writing. Text production.  
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A PERCEPÇÃO DIALÓGICA ENTRE UM CONTO E OUTRO: conto Cinderela e o conto 

Príncipe Cinderelo 

 

Camila Geisa Alves Mendes (UEMA) 

 Francisca Carla Silva Soares (UEMA) 
 

RESUMO: Este trabalho propõe-se a analisar o conto Cinderela através da versão de Charles Perrault 

(1697) e da versão reescrita Príncipe Cinderelo (2000) , autoral de Babette Cole, com o intuito de observar 

o elemento intertextual que Cole utilizou para a produção reescrita, ou seja, como a paródia auxilia na 

construção narrativa do conto contemporâneo, na subversão do discurso oficial e na recepção do texto, além 

de destacar aspectos simbólicos dessas estórias que atuam no imaginário popular ao longo dos tempos e 

também sofrem adequações às contingências culturais de cada época/lugar. Nesse sentido, este estudo 

baseia-se em Affonso Romano de Sant'Anna no tocante às formas intertextuais, Mikhail Bakhtin no que diz 

respeito ao dialogismo, Bruno Bettelheim e Diana Corso sobre a psicanálise dos contos, ademais de outros 

autores/estudiosos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Intertextualidade; Paródia; Dialogismo. 

 

 

Os contos de fadas são estórias narradas há muito tempo, ao longo de séculos e gerações, 

repassados de boca em boca. Assim, o termo conto de fadas tem origem popular. Conforme 

CORSO (2006) esse termo está atrelado justamente ao mágico, fascinante e extraordinário, visto 

que a sabedoria popular atribui a representatividade desses contos a seres fantásticos como as 

fadas. Cabe ainda a esses contos a denominação de contos maravilhosos, visto que o termo 

http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/
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maravilhoso possui maior abrangência a todos os seres ou elementos fantásticos que compõem 

essas estórias. 

Todavia essas narrativas sofreram modificações devido a circunstâncias históricas e 

culturais, isto é, com o passar dos anos esses contos passaram a ser escritos e reescritos, e dessa 

forma ganharam novos enredos, a mudança de um ou outro personagem; ocorreram adequações, 

desconstrução de discursos e assumiram outras finalidades, sem, contudo extrair a essência 

mágica da trama. 

Em virtude da reelaboração de ideais ou reconstrução dos contos infantis e da percepção 

dialógica entre um conto e outro, inicia-se esta análise. 

Tendo como ponto de partida um conto clássico revisitado na contemporaneidade, trata-

se do famoso conto Cinderela, vislumbrando a carga simbólica dos personagens, ademais do 

elemento intertextual paródia, utilizado na reescrita do conto. 

A versão de Cinderela escolhida foi a de Charles Perrault (1697), denominada Cinderela 

ou Sapatinho de Vidro e a versão reelaborada é a história infantil Príncipe Cinderelo de Babette 

Cole (2000). 

 

“QUEM CONTA UM CONTO....AUMENTA UM PONTO!” 

 

Certamente todo texto é um intertexto, visto que, de acordo com Ducrot (1987), não há 

sequer um enunciado que possua apenas um autor. Sendo assim, com a narrativa de Perrault não é 

diferente. 

Os contos organizados pelo autor são considerados “a primeira coletânea de contos infantis” 

(COELHO, 2008, p. 27), no entanto, antes dele elaborar a Cinderela francesa, já havia pelo menos 

duas versões, sendo que uma dessas versões foi supostamente basilar para a criação de Charles 

Perrault, seria La Gatta Cenerentola, um dos contos recolhidos da tradição oral italiana, compilado 

no Pentamerone por Giambattista Basile, e publicados em 1634; a outra versão mencionada é 

chinesa, data o século IX e centra-se em torno de Ash-boy, um cinderelo. Além dessas versões há 

outra mais atual e recorrente tanto quanto a de Perrault é a versão dos irmãos Grimm (1812). 

Portanto, compreende-se que não há uma voz uníssona em nenhum desses contos, visto que 

em cada sociedade e época são contados e recontados de variadas formas e também por originarem-

se em seio popular. Para tanto, há o exemplo de La Gatta Cenerentola e Cinderela ou Sapatinho de 



419 

 

vidro, em que a primeira historia é carregada de barbarismo e moralidade, “a exemplo disso, está 

o motivo do assassinato da madrasta e a cegueira das irmãs como castigo” (COSTA, 1998, p.30), 

enquanto a segunda foi ressignificada, sobretudo em relação às características da borralheira, que 

“era a doçura em pessoa e de uma bondade sem par” (C, p. 14)1  e que por fim, “ casou-se com seu 

amado e ainda perdoou suas irmãs malvadas, levando-as para o palácio e providenciando-lhes bons 

casamentos” (CORSO, 2006, p.135). 

Então, apesar de Perrault manter a estrutura narrativa da Cinderela italiana, no sentido do 

forte apelo emocional e a questão da fraternidade, há uma divergência na forma como o autor 

reconta a história, já que “A borralheira de Perrault é adocicada e de uma bondade insípida e não 

tem nenhuma iniciativa (provavelmente por essa razão a Disney escolheu a versão de Perrault como 

base de seu relato cinematográfico). A maioria das outras borralheiras são mais gente” 

(BETTELHEIM, 2001, p.292). 

No que tange a efabulação e dimensão simbólica da Cinderela de Charles Perrault, trata do 

sofrimento de uma moça órfã de mãe, que tem que aturar os maus tratos de sua madrasta e irmãs: 

“a pobre menina suportava  tudo com paciência. Não ousava se queixar ao pai, que a teria 

repreendido, porque era sua mulher quem dava as ordens na casa” (C, p.14), sendo assim, o eixo 

instigante da trama é a rivalidade fraterna entre Cinderela e as duas irmãs, mobilizado pela antipatia 

das irmãs em relação aos atributos da Borralheira, uma garota doce, bondosa e bela. Excluída dos 

privilégios dados as outras e submetida aos trabalhos domésticos, a menina costumava sentar- se 

junto as cinzas, cenário que propicia ao significado do nome Cinderela, este foi-lhe atribuído pela 

irmã mais nova. A alusão do nome a resíduos do fogo segundo CORSO (2006) remete ao luto e a 

purificação, logo “Borralheira é suja por fora, mas pura por dentro, isso ela demonstra com seu 

bom caráter, que se mantém apesar dos maus tratos” (CORSO, 2006, p. 141). 

Certo dia o filho do rei realizou um baile e convidou a todos “os figurões do reino”, 

inclusive as irmãs de Cinderela, e ela, entusiasmada aprontou as irmãs e as ajudou em tudo o que 

podia, mas internamente a garotinha sofria, pois estava, assim como as irmãs, com muita vontade 

de ir àquela festa. Finalmente, Cinderela encontra ascensão por meio de sua fada madrinha que 

simbolicamente seria sua mãe, falecida, garantindo confiança à menina, para lidar com as 

tribulações. A fada transformou os “trapos” da Borralheira em lindos vestidos, uma abóbora em 

uma bela carruagem, seis camundongos em cavalos, enfim, Cinderela estava pronta para ir à festa 

                                                           
1 As citações da versão de Charles Perrault ( 1697 )serão indicadas pela inicial C seguida pelo número da página. 
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que tanto desejava. A mocinha aproveitou a noite e foi o centro das atenções, já que o filho do rei 

ficou encantado por ela, contudo, aproximando-se da meia noite a garota apressou-se em ir para 

casa, pois o efeito mágico proporcionado por sua fada madrinha acabaria àquela hora. Ao chegar 

em casa, Cinderela procurou a fada para agradecer-lhe e pediu-lhe que a transformasse mais uma 

vez, porque na noite seguinte aconteceria outro baile. Cinderela foi ao baile mais uma vez, no 

entanto esqueceu-se do conselho de sua fada madrinha e ao soar do relógio a menina saiu às pressas, 

deixando cair um de seus sapatinhos. Logo, o rei procurou a dona do sapatinho perdido e depois 

de muitas tentativas encontrou Cinderela, alguns dias depois se casaram e a bondosa garota instalou 

as suas duas irmãs no palácio e ainda arranjou-lhes casamentos. 

Em suma, trata de “uma história a respeito das agonias e esperanças que formam o conteúdo 

essencial da rivalidade fraterna, bem como a respeito da vitória da heroína degradada sobre as irmãs 

que a maltrataram” (BETTELHEIM, 2007, p. 325). 

Quanto às características estilísticas e estruturais do texto de Charles Perrault, nota-se uma 

estrutura simples; com efabulação simbólica e linear, contendo dramalhão, isto é enredo previsível; 

maniqueísmo (oposição entre o bem e o mal), no que se refere as irmãs e madrasta má e a pobre 

mocinha bondosa; exaltação de virtudes, tais como a beleza, a benevolência, servidão sobremaneira 

por parte da figura feminina, no caso por parte da Borralheira, e  a elevação moral por meio da 

representação de “bons modos” para a efetivação das relações sociais: “É por certo grande 

vantagem Ter espírito, valor, coragem, Um bom berço, algum bom senso- Talentos que tais ajudam 

imenso [...]” (C, p. 19). 

O conto de Perrault visa um constructo moral, haja vista que as narrativas do século XVII 

eram predispostas a reforçar valores cristãos. A mulher na sociedade daquele século assumia papel 

de inferioridade, era destinada a procriação e tinha como meta de vida o casamento. Assim, todos 

esses ideais são corroborados em Cinderela. 

Ainda sobre o conto de Charles Perrault, agora dentro da perspectiva da recriação, há na 

contemporaneidade da literatura infantil O Príncipe Cinderelo (2000) de Babette Cole, criado 

justamente no sentido de subverter o discurso carregado de paradigmas empregado por Perrault. 

Essa subversão é possível porque, conforme no ensaio A ordem do discurso (1971) existem ordens 

discursivas, ou seja, as “ colecções ritualizadas de discursos, que se recitam em circunstâncias 

determinadas; coisas ditas uma vez e que são preservadas, porque suspeitamos que nelas haja algo 

como um segredo ou uma riqueza”(FOUCAULT, 1971, p. 6), isto é, a inesgotabilidade de 
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discussões propostas pela literatura possibilitou a autora de Príncipe Cinderelo uma maneira de 

desconstruir àquele discurso e apontar neste questões escondidas ou deturpadas e até mesmo 

somente transformar aquelas. Entretanto, faz-se necessário o entendimento da forma intertextual 

utilizada por Cole na reconstrução do discurso presente no texto clássico. 

A narrativa de Babette Cole tem como personagem principal Cinderelo, o mesmo que 

empresta o nome para dá título à obra. Ele tinha três irmãos que eram enormes e peludos (COLLE, 

2000, p.5) e sempre iam à Discoteca do Palácio com suas namoradas princesas, enquanto o príncipe 

Cinderelo ficava em casa fazendo os afazeres domésticos. Seu sonho era ser peludo e forte como 

os irmãos. Por isso, quando apareceu uma fada suja pela chaminé, Cinderelo fez seu pedido de ser 

parecido com os irmãos. Como a fada era atrapalhada transformou uma lata de refrigerante em um 

automóvel, porém muito pequeno, a sua roupa foi transformada em roupa de banho, e ainda deixou 

o príncipe enorme e peludo, mas não como ele desejava, pois foi transformado em um gorila. O 

feitiço encerraria nas batidas da meia noite do relógio. O encantamento fazia com que o príncipe 

enxergasse a realidade diferente do que era. Chegando ao baile, percebeu que era grande e não 

conseguiria passar pela porta. Diante da situação, resolveu pegar um ônibus para ir embora e no 

ponto de ônibus estava uma linda princesa, cujo nome era Belarrica, que se mostrou assustada com 

o enorme monstro. Quando o relógio tocou apontava que era meia noite, o feitiço passou e ele 

voltou a ser quem era, a princesa achou que ele tinha afugentado o enorme macaco peludo para 

salvá-la. O príncipe, tímido, saiu correndo e perdeu a sua calça. A princesa “Belarrica [...] mandou 

anunciar que estava à procura do dono daquela calça” (COLE, 2000, p. 21). Ela se casaria com 

quem vestisse a calça perdida naquela noite. Sabendo disso, todos os príncipes da redondeza 

experimentaram a calça. Os irmãos do Príncipe Cinderelo tentaram vestir a calça, mas sem sucesso. 

A princesa, apontando para Cinderelo, ordenou que ele a provasse. Ninguém acreditou que entraria 

nele, mas entrou. E na mesma hora a Princesa Belarrica o pediu em casamento. Ele e ela se casaram. 

No  final da história, a Princesa Belarrica teve uma conversa com a fada para que transformasse os 

irmãos do príncipe em fadas domésticas e o conto encerra dizendo que eles fizeram o serviço de 

casa para sempre. 

Considerando o dialogismo existente entre o conto de Perrault e de Babette Cole, são 

mantidos alguns elementos, que retomam os clássicos, como: as badalas do relógio que anunciaram 

o encerramento do feitiço, a exploração doméstica sofrida pelos protagonistas, a fada que realiza 

desejos, dentre outros. Elementos esses que fazem com que um conto seja reescritos ao longo do 
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tempo, inovando com elementos intertextuais parodísticos. Há a presença de fadas em ambas 

histórias, sendo que em Cinderela, a fada é bem sucedida ao realizar o desejo da moça, mas isto 

não acontece em Cinderelo, já que a fada é atrapalhada e acaba transformando o pobre rapaz em 

um enorme macaco, tipo gorila, já que o desejo dele era ser forte e peludo como os irmãos. Os 

papéis na história são invertidos, quem faz o serviço de casa é um homem, daí o nome Cinderelo. 

O recurso intertextual presente na obra reescrita é a paródia.  A paródia é uma espécie de 

contradiscurso, significa dizer que é um discurso que perverte o sentido do outro, “é um ruído, a 

tentação, a quebra da norma” (SANT'ANNA, 2003, p. 33). Porquanto em relação ao conto 

contemporâneo há no titulo uma alusão ao famoso conto clássico da mocinha sofrida, porém as 

discrepâncias começam com os personagens, já que não existem irmãs, mas sim irmãos, não há 

uma Cinderela e sim um Cinderelo, há a ausência do pai e da madrasta, e no que se refere às 

características do Cinderelo “ nem parecia príncipe. Era baixinho, sardento, magricela, e andava 

molambento” (COLE, 2000, p. 4). A rivalidade fraterna tem como ponto a vitória do oprimido, 

visto que Cinderelo não é como os irmãos e ,assim como Cinderela, tem que cumprir com as tarefas 

domésticas, enquanto seus irmãos vão para a discoteca com suas namoradas. Sendo que o sonho 

do Príncipe é ser como os irmãos “enorme e peludo”. 

A presença do ser fantástico em Príncipe Cinderelo também é deturpada, já que a fada 

assume agora um corpo masculino e suas magias realizam-se de forma indesejada. Por exemplo, 

Cinderelo queria ser enorme e peludo igual aos irmãos, logo a fada o transformou em um gorila. 

Além da inversão da figura do feminino para o masculino no conto, há certa transformação 

nas relações entre príncipe e princesa. Cinderelo estava na parada de ônibus deparou-se com a 

princesa Belarrica, contudo estava sob efeito da magia da fada, logo ele era um gorila, assim que 

ele percebeu que os efeitos tinham acabado fugiu, mas deixou as calças, elemento propulsor para 

o pedido de casamento. A mulher aparece assumindo as rédeas e não mais encontra-se em posição 

de submissão e inferioridade, a princesa Belarrica pede Cinderelo em casamento. 

A maior contraposição entre um conto e outro está na construção do discurso, pois o conto 

clássico mantém paradigmas que aprisionam a mulher em diversos aspectos, enquanto o conto 

contemporâneo apresenta um Cinderelo semelhante a uma pessoa de carne e osso, tal qual a 

realidade atual, embora seja uma realidade em transição lenta, haja vista que a sociedade 

contemporânea mantêm muitos valores do século XVII. 
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DIALOGISMO BAKTHINIANO 

 

Em razão da percepção dialógica decorrente da multiplicidade de sentidos que cada 

sociedade e época exigia, a obra Príncipe Cinderelo rompe com valores morais vigentes da 

narrativa do século XVII, sem entretanto extrair a essência da narrativa dos contos e descontrói 

discursos, características essas presentes na paródia haja vista que os sentidos são alterados no 

momento que a obra em análise apresenta uma figura feminina em posição de rompimento com 

valores vigentes de submissão representada na personagem Belarrica, passando a ser escrito e 

reescrito de forma a romper paradigmas ganhando e concebendo assim novos enredos, advindos 

de uma nova construção do discurso da narrativa contemporânea. Para isso, a intertextualidade 

promove uma transformação de significados cuja principal característica consiste na multiplicidade 

de seus significados. As obras passam demandar múltiplas leituras. 

Sabe-se que os escritores tendem à utilização deliberada da intertextualidade, tornando-a 

presença marcante na literatura contemporânea. Um exemplo atual, da literatura infantil inglesa, é 

o texto de Babette Cole, Príncipe Cinderelo (2000) que se aproveita intencionalmente de textos de 

Charles Perrault (1697), relacionando textos antigos e contemporâneos para compor sua obra. 

Desse modo, na atualidade, os escritores recorrem a textos alheios. Compreende-se que os 

discursos decorrentes desses textos são dialógicos, polifônicos e, portanto, pertencem à literatura, 

esse imenso diálogo entre textos. Como observou Bakhtin, os escritores nunca encontram palavras 

neutras, homogêneas, mas palavras ocupadas por outras vozes. Estas decorrem de distintos 

contextos, que a palavra enquanto unidade migratória carrega através dos tempos. 

A noção de intertextualidade faz-se existente nos conceitos de dialogismo e polifonia de 

Bakhtin, cujos estudos sempre estiveram preocupados em compreender como se constrói o sentido 

de um texto. O sentido se cria por meio do modo de inserção da obra entre vários sistemas, cada 

um com seu discurso, num diálogo constante que caracteriza a linguagem. 

Sabe-se que a literatura pós-moderna utiliza-se deliberadamente da intertextualidade porque 

os escritores trabalham com texto literário que volta-se sobre si mesmo num exercício de 

metalinguagem e a intertextualidade passa, então, a ser tema da literatura. 

As teorias da intertextualidade possibilitam novas abordagens para o estudo da literatura e 

ajudaram a compreender declarações como as de Voltaire (1694-1778) que, em sua XXVII carta 
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ilosóica, declarava: “Tudo é imitação [...] Os espíritos mais originais pisoteiam uns nos outros” 

(Teles, 1979, p. 33). 

A teoria bakhtiniana desenvolve-se no conceito de discurso estabelecido como um processo 

dinâmico, em que vocábulo algum pode ser compreendido em si mesmo. 

 

Pois que todos os termos de um texto vêm inseridos em múltiplas situações, em 

diferentes contextos linguísticos, históricos e culturais;assim para Bakhtin, um 

texto possui sempre um sentido  plural (Lopes, 1993, p. 91). 

 

Julia Kristeva, que resgatou as propostas de Bakhtin, diz que “todo texto se constrói como 

um mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de textos; ele é uma escritura - 

réplica (função e negação) de outro (dos outros) texto(s)” (Jenny, 1979, p. 13). Mais adiante, ela 

amplia a noção de texto (sistema de signos) ao explicar que: 

 
A “intertextualidade” designa essa transposição de um (ou vários) sistema(s) de signos 

noutro, mas como este termo foi frequentemente tomado na acep- ção banal de “crítica 

das fontes” dum texto, nós preferimos-lhe um outro: transposição, que tem a vantagem de 

precisar que a passagem dum a outro sistema significativo exige uma nova articulação do 

tético da posicionalidade enunciativa e denotativa (Jenny, 1979, p. 13). 

 

 

Diante disso, a intertextualidade pode manifestar-se através da paródia, da citação, do 

plágio, da imitação, da epígrafe etc. Interessa-nos, no momento, a paródia, um tipo de 

intertextualidade auto-relexiva, muito explorada hoje como um dos modos da construção formal e 

temática dos textos. 

Bakhtin declara que todo enunciado é configurado em relação a outros enunciados 

 

A enunciação é o produto de dois indivíduos socialmente organizados [...]. A palavra 

dirige-se a um interlocutor [...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela se 

constitui no “produto da interação do locutor e do ouvinte” (Bakhtin, 2016, p. 112-3). 

 

 
Em vista disso, podemos afirmar que o princípio do dialogismo coloca em situação de 

interação pelo menos dois sujeitos: o homem que fala e seu grupo social; de outro, o discurso 

comporta sempre um “já dito”: “Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas  as direções, 

o discurso se encontra  com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma 

interação viva e tensa” (Bakhtin, 2016, p. 88). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo dos contos vem ganhando cada vez mais força e se mostrando instrumental para 

a discussão de significativa produção literária no mundo contemporâneo. Sabendo disso, este artigo 

possibilitou o estudo das formas intertextuais manifestadas por meio da paródia como modos de 

construção formal e temática dos textos. Essa forma intertextual tem como característica um 

discurso que perverte o sentido do outro que se cria por meio do modo de inserção da obra entre 

vários sistemas, cada um com seu discurso, num diálogo constante que caracteriza a linguagem. 

Tendo essa contraposição representada na construção do discurso a paródia auxilia na 

construção narrativa do conto contemporâneo, na subversão do discurso oficial e na recepção do 

texto. Este trabalho baseou-se na análise da reelaboração de ideais ou reconstrução dos contos 

infantis e da percepção dialógica entre um conto e outro. A inesgotabilidade de discussões 

propostas pela literatura possibilitou a autora de Príncipe Cinderelo uma maneira de desconstruir 

o discurso e apontar questões escondidas ou deturpadas. 
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RESUMO: O estudo da variedade linguística mostra características singulares dos emissores por diferentes 

comunidades existentes, uma vez que cada falante manifesta suas particularidades através língua. Destarte, 

existem fatores que não podem ser negligenciados ao comportamento linguístico, como a distribuição de 

renda em larga escala geográfica, gênero, faixa etária, etnia, dentre outros. Portanto, torna-se importante 

uma discussão sistêmica sobre a prática didático- pedagógica, favorecendo a garantia de um aproveitamento 

estrutural, dentro dos limites comunicativos, objetivando a valorização da Identidade e o regionalismo. Para 

o desenvolvimento da pesquisa, junto aos objetivos, buscou-se analisar as abordagens teóricas de 

(BAGNO,1999) em sua obra preconceito lingüistico, o que é, como se faz. Contemplando o referencial 

teórico, realizou-se uma análise intrínseca das abordagens do teórico (BARTHERS, 1993) em sua obra 

Mitologias. Desse modo, possibilitou-se um estudo detalhado sobre os diversos preconceitos que a língua 

sofre, a partir da história e dos embates teóricos ligados à gramática normativa, fatores preponderantes na 

comunidade linguística, priorizando o ensino e aprendizado sobre a língua falada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade, linguística, preconceito, renda, valorização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir de uma análise reflexiva sobre algumas peculiaridades quanto a utilização da 

língua, Marcos Bagno, em sua obra preconceito lingüistico, o que é, como se faz, possibilita ao 

leitor, analisar de forma detalhada, os diversos preconceitos que a língua sofre, a partir da história 

e dos embates teóricos ligados à gramática normativa, fatores preponderantes na comunidade 

linguística, priorizando o aprendizado sobre a língua mãe. 
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Ao iniciar as abordagens com enfoque na temática, Bagno explica a existência dos mitos, 

referentes ao preconceito linguístico, enumerando em oito tipologias que refletem o 

comportamento das pessoas, quanto a utilização própria ou imprópria da língua. Ele relata as 

variações e principalmente algumas atitudes que os linguistas apresentam ao estudarem o português 

oralizado e escrito. 

O primeiro mito, exposto pelo autor, tem como foco “A língua portuguesa falada no Brasil 

apresenta uma unidade surpreendente”. As caracterizações sobre esse mito, considerado um dos 

mais complexos, ocorre em decorrência de vários estereótipos culturais, uma vez que o próprio 

indivíduo não tem conhecimento sobre as variações que a língua sofre em detrimento à cultura. 

Desse modo, ocorre um prejuízo precário dentro do processo de ensino e aprendizagem. 

O segundo mito trás “O brasileiro não sabe português/ só em Portugal se fala bem 

português”, levando em consideração as dicotomias que acontecem dentro da língua falada e escrita 

entre Brasil e Portugal. As noções de certo e errado, são discutidas e comparadas, a partir da análise 

entre o que é comum a ser falo por todos as pessoas ao utilizarem a língua materna. 

O preconceito, pautado na própria cultura do indivíduo, torna-se algo marcante, bem como 

discorre o terceiro mito, sendo “O Português é muito difícil”. Por conseguinte, os aspectos e a 

existência de uma gramática própria e universal, cria a ilusão que a língua nativa é uma tarefa 

impossível de ser totalmente reproduzida pela nação. Em decorrência a esse preceito, as pessoas 

privam-se quanto a utilização de elementos existentes no seu próprio idioma. Segundo o autor, o 

uso da norma culta torna-se um privilégio para poucos, e por esta razão isso é mantido como “status 

quo”, segundo as classes que possuem o tal privilégio. 

No destoar da obra, o literato justifica a existência do quarto mito, apresentando que “As 

pessoas sem instrução falam errado”. Essa ideia parte de uma análise ligada a tríade implantada 

dentro da escola, destacando a própria escola, os aspectos da gramática e o dicionário como manual 

de significados. Destarte, o desconhecimento total e temporário das variações orais, ocorre em 

detrimento a diversidade cultural, existente dentro do espaço geográfico. Segundo Bagno, os 

fenômenos linguísticos, como por exemplo a palatalização, poderiam alterar o entendimento de 

uma fala normal, feia, ou até mesmo errada. Por sua vez, acaba provocando um jogo de questões, 

não quanto a língua falada, mas ao indivíduo que se ocupa em falar essa língua. 

“O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão”, este é o quinto mito a ser 

trabalhado. 
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Por quê? Por que o que acontece com o português do Maranhão, em relação ao 

português do resto do país, é o mesmo que acontece com o português de Portugal, 

em relação ao português do Brasil. (BAGNO, 1999, p.64). 

 

Nessa perspectiva, levando em consideração a análise argumentativa, sobreposta pelo 

literato, não existe uma variação que excede a outra, ou seja, cada uma apresenta diferenças, com 

características padrões dentro dos limites estruturais, impostos pela gramática normativa. Logo, as 

variações que a língua sofre, são necessárias para manifestar uma comunicação eficaz dentro da 

sociedade. 

Consoante as abordagem, surge o sexto mito, intitulado “O certo é falar assim porque se 

escreve assim”. Entretanto, possibilita um olhar diferenciado e analítico sobre a língua 

escrita/falada. Uma das maiores consequências desse mito é o aprendizado por meio das expressões 

inseridas no discurso, considerado as mesmas como “artificiais”. 

 

“É necessária uma ortografia única para toda língua, para que todos possam ler e 

compreender o que está escrito”. Assim sendo, vê-se que a escrita é transmitida 

distorcidamente por muitos docentes, como se fosse a forma correta de falar a 

língua, cancelando os fenômenos de variações linguísticas.” (BAGNO, 1999, 

p.69) 

 

Como sétimo mito, destaca-se: “É preciso saber gramática para falar e escrever bem”: Nesse 

preceito, Bagno trabalha uma das questões mais delicadas na perspectiva do ensino da língua, 

evidenciando a gramática como alvo principal, e tendo como finalidade, as descrições para o 

funcionamento da língua, mas que de maneira erronia, traz instrumentos ideológicos de poder e 

controle social majoritário. À vista disso, a norma culta existe sem dependência da gramática. 

Porém, a apresentação desse mito, concretiza uma distorção histórica, ocasionada por uma 

confusão existente entre língua e gramática normativa. Isso denuncia, conforme Bagno, a presença 

de mecanismos ideológicos, agindo através da imposição de normas gramaticais conservadoras no 

ensino da língua. 

Com o finalizar do mitos, vê-se a possibilidade de trabalhar uma conclusão do primeiro 

capítulo, levando em conta a existência de outro, em oitavo: “O domínio da norma culta como um 

instrumento de ascensão social”, surgindo como complemento para o primeiro mito citado por 

Bagno. Ambos teriam uma ligação de conotação social, atrelados ao poder político e econômico. 
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Não adianta tentar “endireitar” a língua “distorcida” de um falante do português 

não-padrão”. (BAGNO, 1999, p.89) 

 

Desse modo, atacando apenas o efeito provocado pela ação, e não a causa que impede o 

acesso desses falantes sobre a norma culta. 

O segundo capítulo da obra, designado “O círculo vicioso do preconceito linguístico”, 

Bagno provoca um alerta ao leitor. Para perpetuação dos mitos, existem três elementos: o ensino 

tradicional, gramatica tradicional e livros didáticos, os quais unidos entre si, funcionam para a 

manutenção de um círculo vicioso do preconceito. Outrossim, Luiz Antonio Sacconi, Napoleão 

Mendes de Almeida, Josué Machado, são escritores considerados por muitos, verdadeiros e 

conceituados gramáticos, mas que na verdade reforçam os aparatos de maior parte do preconceito 

linguístico com pronunciamentos vãos. 

“A desconstrução do preconceito lingüistico” e “O preconceito contra a Lingüistica e os 

lingüistas”, fazem parte do fechamento deste brilhante livro, onde em detrimento aos enfoques 

trabalhados pela obra, reconhece os aparatos de uma crise dentro do ensino da língua portuguesa, 

uma vez, sugerindo alternativas para que possa ocorrer mudanças de atitudes, inclusive ao 

questionar devidas noções de “erros”. E, fundamentalmente, aborda o contexto de alguns 

problemas básicos para a mudança ideológica, como a desconstrução de aspectos da norma culta, 

tal como “bem reservado a poucas pessoas no Brasil”, por razões situacionais, econômicas, 

culturais, financeiras e sociais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Em contra partida, cabe salientar que, através de indivíduos críticos e socializados, é 

importante haver uma imposição de falantes. Desse modo, enquanto professores atuantes em língua 

portuguesa, não é sensato alimentar a manutenção de dogmas impostos pela elite, para manter 

status quo. Resultando uma nova visão significativa sobre a língua, ao subsidiar uma completa 

análise do conhecimento gramatical. Perante o desenvolvimento de atividades como essas, a 

linguagem deixaria esse critério de exigência, passando por estudos mais amplos e concretos para 

o ensino e aprendizagem nas escolas do país. 

“Poderoso instrumento de ocultação da verdade, manipulação do outro, de 

controle, de intimidação, de opressão, de emudecimento” (p. 126). 



430 

 

 

Mediante o pensamento exposto, com o crescimento das variações linguísticas, bem como 

o preconceito, é interessante que a sociedade, principalmente as pessoas de alto poder aquisitivo, 

tenham um novo refletir acerca das transformações no campo da linguística, uma vez que essas 

mudanças ocorrem para a melhoria do meio social, na tentativa de sanar problemas, como por 

exemplo, os casos de mortes ocorridos em diversos estados. Assim sendo, o preconceito será 

minimizado, através de atitudes eficientes, a fim de concretizar a razão pela qual veio ocorrer a 

intolerância contra o léxico, perante as abordagens trabalhadas na língua. 

É fundamental a busca por um novo olhar da realidade, trazendo conceitos mais amplos para 

a vida dos educadores e educandos. Para que isso ocorra, é necessário uma análise ampla dos 

indivíduos a partir das tomadas de decisões. 

Segundo (BARTHERS, 1993, p.150-152), e levando em consideração as discursões 

realizadas na completude dos argumentos, poder-se-á afirmar que a função do mito é transformar 

a história em natureza, porque é através dessa naturalização que o mito passará a ser vivenciado e 

aceito como uma fala inocente, logo a linguagem é a única responsável por desnaturalizar esse 

preceito. 

Desta forma, Bagno trabalha a mitologia do preconceito linguístico na perspectiva de 

descortinar as meras possibilidades de combatê-lo. No entanto, quando os indivíduos pensam que 

falam certo e escrevem “errado” sua língua, estão naturalizando uma ideia preconcebida pelos 

sentidos, e em consequência disso, aceitam de maneira lógica este estigma, que impede a reflexão 

criteriosa do comportamento linguístico. 

Em segunda análise, é importante destacar que a gramática normativa também possui suas 

contribuições para o indivíduo, proporcionando a universalização da língua em determinadas 

circunstâncias, como em palestras, redações, dentre outros. 

Outro fator preponderante, diz respeito as cobranças dos profissionais da língua, dentro das 

avaliações impostas. No entanto, é necessário uma análise significativa, a partir dos conteúdos 

trabalhados, integralizando o contexto em que os indivíduos estão inseridos. Entretanto, o 

educando deverá ter uma visão singular, para a contemplação da identidade ideológica e crítica na 

formação, desenvolvimento e criticidade pessoal. Para tanto, os educadores precisam romper com 

princípios estabelecidos ou mesmo, ultrapassados, como por exemplo: a mecanização em massa, 

pulverizada, a partir dos ensinamentos de tempos passados, como a decoreba de regras gramaticais, 
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ou mesmo os conteúdos que não são dialogados em aula e os discentes tomam o lugar de passivos 

nesse processo de ensino e aprendizagem. Além disso, deverá viver os momentos comuns a 

atualidade e saber que a sala de aula, torna-se um local de troca, e não apenas um meio de inserção 

para o mercado de trabalho. 

Em outras perspectivas, cabe frisar que o aluno deve ser visto como um sujeito ativo, que 

busca sua identidade, através das ideologias, bem como a natureza observacional dos fatos 

analisados e ao mesmo tempo, cercados aos redores da sociedade. Para tanto, precisa que os 

professores rompam com modelos remotos, como: mecanização e/ou “decoreba”, anotações de 

resumos de textos, exposições, que não seja a dialogada em sala de aula. Enfim, que a sala de aula 

seja vista como um local de interlocução, de troca, onde haja a interpretação e reintegração da 

realidade social sobre os sujeitos. 

No entanto, o português não se constata apenas em detrimento a combinações de sílabas, 

palavras, verbalizações, configurações morfológicas ou sintaticamente amontoados de letras. Logo, 

vai além desse complexo de ideias preconcebidas pela mente. Ocasiona-se, a partir da construção 

de sentidos, partindo, desde as concepções sociais, quanto ao funcionamento da língua, até as 

interações existentes entre os processos da comunicação humana. 

Contudo, atualmente o perfil da sociedade que temos, possui um complexo de exigências 

no que tange a produção e desenvolvimento do conhecimento. Por esta razão, o educador, na 

sociedade contemporânea torna-se oportuno, pela razão de viver em uma cultura totalmente 

midiatizada, tendo como preferência os estereótipos, das disposições sociais, ligadas ao preconceito 

linguístico, étnico, das rotulações impostas pelas camadas, colocando o negro, as comunidades 

LGBT’s, como forma de descriminação, retirando-os do meio social e provocando problemas de 

inquietude mental. Por conseguinte, necessita-se de uma análise ampla, reflexiva e conceitual, para 

que objetivos possam ser traçados, postos em práticas e por fim, realizados com êxito na formação 

e do cidadão. 

Logo, como responsável pela terça parte do processo, o educador poderá usufruir do 

conhecimento científico, propondo a compreensão dos problemas, das mudanças, da conjuntura 

política, e buscando trabalhar uma sistemática de aprendizagem ligada ao contexto moderno, para 

favorecer e fomentar os avanços da aprendizagem. 

Responder aos preceitos citados, torna-se algo difícil para muitos, mas ao mesmo tempo, 

indispensável no processo. É interessante que haja um novo posicionamento para que muitas 
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situações tornem-se perpetuadas, logo é cabível postular as experiências com a prática didático- 

pedagógica, para livrar-se de hábitos antigos, com rapidez, ao ser adquiridos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, ao analisar todo o trabalho de Bagno, possibilitou-se encontrar um discurso 

marcadamente político, organizado, completo e significativo para o ensino de língua portuguesa 

dentro das escolas. No entanto, percebe-se claramente uma profunda preocupação sobre os rumos 

do ensino da língua materna, quando é usado uma linguagem metafórica, comparando a língua a 

um rio que segue seu curso naturalmente e a gramática normativa a um igapó (trecho de mata 

inundado com água parada às margens de um rio), Bagno provoca um olhar amplo a par da 

estagnação entre a gramática normativa e a língua mãe, trabalhada dentro do contexto educacional. 

Considerando os objetivos da pesquisa, das abordagens do autor, percebe-se uma intenção, 

pautada na análise completa e reflexiva sobre o desenvolvimento de um instrumento para combate 

do preconceito linguístico. Frisa-se que não se pode deixar de recomendar essa questão dentro da 

academia de letras, junto aos acadêmicos envolvidos no processo, porque é a partir da academia 

que o preconceito começa, e dessa forma polui a sociedade, tanto em nível de terceiro grau como 

em nível de pós-graduação, em áreas cujo foco é o ensino/aprendizagem de língua materna. 

Ademais, convém frisar que o educador deverá se adequar as experiências com a 

linguagem, para que os aluno possam dialogar, interagir, tendo como complemento a utilização da 

linguagem oral, por meio de estratégias em leituras dinâmicas, consistentes, para a consecução de 

objetivos mútuos. Para tanto, a utilização de textos motivadores, principalmente na prática de 

análise linguística, torna-se algo inovador, bem como uma experiência singular, na perspectiva dos 

alunos. Dessa forma, convém se perguntar, por que os educadores contemporâneos deve se adequar 

a utilização de plurais na língua? No entanto, fala-se em contexto amplo, porque nas diversas 

camadas sociais, a linguística (ciência que estuda a língua), apresenta as dicotomias do falar 

regional, periférico e social, uma vez que em diversos ambientes a diversidade linguística está 

presente, como por exemplo, no bar, nas periferias, no setor industrial, nas camadas políticas, nos 

diversos setores comumente ligados ao mundo. Diante disso, é essencial que o meio educacional 

como parte, a escola, apresente uma pluralidade. 

Desta forma, a escola perpetuará o ensino da norma culta, pois se ela não for a responsável 

quem poderá contornar a situação? Todavia, o campo educacional, principalmente, em nome da 
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escola, como espaço de formação do ser, tem a obrigação de oferecer recursos sobre as variações 

que a linguagem possui, ou seja, os modos necessários para a utilização própria da língua, aplicada 

ao contexto, na dependência estabelecida pelo sistema dos usuários, como por exemplo, os aspectos 

físicos e biológicos sobre a faixa etária, o nível de escolaridade, dentre outros enfoques. Diante 

disso, cabe destacar a existência múltipla de algumas variações, como a dialética, de registro, cada 

uma apresentando as particularidades, através do momento situacional envolvido no processo e o 

setor pelo qual o indivíduo está inserido, tendo como base o país ou mesmo, a camada social 

pertencente. 

Nessa perspectiva, o educador que proporciona a diferença, possibilitará uma formação 

digna, promovida pela ascensão e desenvolvimento cognitivo dos alunos, através da dualidade 

existente leitura e escrita. Para tanto, é de fundamental importância que tenha uma base de acesso 

aos códigos da língua. Pois, é a partir desses, que o indivíduo poderá ter acesso ao sistema 

linguístico apresentado, atribuindo valores, construindo conceitos diversos, com significações 

amplas e subjetivas. Assim sendo, proporcionará um despertar novo sobre o mundo, além da 

realidade pela qual circunda-nos. 

Neste âmbito, o professor deverá atuar, transpondo o significado objetivo, e ao mesmo 

tempo, literal, para a situação transcorrida, em enunciação, na vida, exigindo que cada educando 

possa incorporar novos mecanismos, mediante fatores externos que a linguagem pode oferecer para 

análises, dentro da comunicação. Levando em consideração que as condições materiais, históricas, 

dialéticas, que mediam a existência humana, promove a diferença e contribui para o 

desenvolvimento e promoção de novas gerações críticas, analíticas, objetivas e altamente 

potencializadas no que tange o conhecimento linguístico. 

Dessa forma, as concepções pedagógicas apresentadas, possibilita que o ensino se torne 

amplo, oportuno, principalmente nas técnicas em vivenciar a gramática, a partir de uma análise 

textual, tendo como base as teorias da linguística, facilitando a formação do aluno, como sujeito 

importante no processo e possibilitando expressar criticamente suas opiniões, a defensão do pensar 

ao ponto de vista inserido. Enfim, reverenciar o caráter discursivo, perante o viés promovido pela 

língua. 

Portanto, a realização dos preceito expostos, resultam em certezas amplas: as novas 

concepções teóricas, envolvidas no contexto atual, são necessárias para que os sujeitos tornem- se 

aspirantes e ao mesmo tempo, almejem a ascensão social sobre as diversas camadas existentes, 
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bem como a diversidade de regras existentes morfologicamente e sintaticamente, a partir da língua 

portuguesa, mostrando que a comunicação existe em textos organizados, coerentes e 

sistematizados, para que no final do processo, o conteúdo proporcione eficiência No entanto, é 

impossível estudar a gramática sem exemplos cotidianos para a inserção de elementos mórficos e 

ricos em regras de apoio comunicativo. 

Nesse sentido, no contexto da atualidade, busca exigir que o professor tenha um 

conhecimento da realidade de ensino, apresentada no dia a dia, comparada ao passado, 

principalmente, analisando a fala como contraparte da escrita, levando em consideração a 

inspiração, e a comunicação em mecanismos dinâmicos, desde que se parta as noções de sujeito, do 

discurso consolidado, tendo como base a diversidade educacional em sala. 

O ensino da gramática torna-se algo fundamental para os alunos, quando o professor utiliza 

as situações, dentro do ensino, ou seja no uso específico da enunciação viva dos falantes, jamais 

adequando-se a pretextos para uso de regras gramaticas afrontadas pela gramatica normativa. 

Nesse sentido, o educador deve partir dos pressupostos funcionais, limitando a gramática 

no processo educacional. Acontece, que as vezes, o professor pode ter conhecimento rebuscado, a 

par da norma culta e acaba não explorando a gramática como deveria ser pesquisada ocasionando 

um desequilíbrio dos estudantes, para o despertar no estudo da língua portuguesa. 

Cabe destacar que a gramática não deverá se tornar o centro do processo educacional, mas 

torna-se o apoio ao professor, evitando que situações desmotivadoras, possa ocorrer no contexto 

linguístico dos alunos envolvidos, pois, os mesmos, saberão por base, adequar-se as situações 

recorrentes. 

Portanto, o educador em Língua Portuguesa deve ser organizado, competente, dinâmico e 

entender as limitações individuais de cada educando. No entanto, as mudanças podem ocorrer em 

curtos períodos, mas para que isso aconteça, uma tomada de decisões concretas e desejáveis deve 

haver, para o fortalecimento e concretização dos objetivos sistematizados no contexto atual com 

novos métodos e estratégias voltadas para esses propósitos. Adequando o uso das tipologias 

textuais, como forma de ampliar a sistemática da língua, na promoção de leituras diversas e práticas 

de escrita, como ferramenta de fundamental importância na perpetuação dessas mudanças. 

 

ABSTRACT: The study of the linguistic variety shows singular characteristics of the emitters by different 

existing communities, since each speaker manifests its peculiarities through language. Thus, there are 

factors that can not be neglected to the linguistic behavior, such as the geographic distribution of income, 
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gender, age group, ethnicity, among others. Therefore, a systemic discussion about didactic-pedagogical 

practice is important, favoring the assurance of a structural use within the communicative limits, aiming at 

the valorization of Identity and regionalism. For the development of the research, together with the 

objectives, we sought to analyze the theoretical approaches of (BAGNO, 1999) in his work linguistic 

prejudice, which is, as is done. Looking at the theoretical referential, an intrinsic analysis of theoretical 

approaches (BARTHERS, 1993) was carried out in his work Mythologies. In this way, a detailed study on 

the various prejudices that the language suffers, starting from the history and the theoretical conflicts related 

to normative grammar, prepowering factors in the linguistic community, prioritizing the learning about the 

spoken language. 
 
KEYWORDS: Identity, linguistics, prejudice, income, valorization. 
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CHARGE: UMA PROPOSTA DE PRÁTICAS DE LETRAMENTOS 

 

Maria Cândida de Lima Bento (UFPI) 

Maria Creusa de Castro (UFPI) 

Pedro Rodrigues Magalhães Neto (UFPI) 

 
Resumo: Este trabalho apresenta como tema a compreensão da charge como gênero discursivo, tomando 

por base a perspectiva bakhtiniana sobre gêneros do discurso, sobretudo na utilização das vozes sociais, 

dos processos cognitivos implicados na leitura desse gênero, bem como as práticas sociais de letramento, 
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tomando como referência os estudos de Street (2014). Desse modo, objetiva-se fazer a análise comparativa 

de duas charges com a mesma temática, usando como referência também os estudos de Bazerman, do 

modelo de letramento ideológico proposto por Street (2014), na esfera do texto multimodal de Rojo (2012). 

Esta pesquisa tem caráter analítico e bibliográfico e, a partir da análise comparativa de duas charges, busca-

se entender a atividade enunciativa que as constitui e quais recursos foram mobilizados para a construção 

dos sentidos. Assim, verifica-se como se apresentam as relações entre o verbal e o imagético em um texto 

multimodal. Acredita-se, portanto, que ao trabalhar nas aulas de leitura o gênero charge, o aluno terá 

contato com práticas de letramentos nas quais lhe darão suporte para entender tanto os aspectos verbais 

como imagéticos presentes nesse gênero. Além disso, essas práticas de letramentos oferecem subsídios 

para que os alunos possam ter mais contato com outros textos, através de inferências ou pelo conhecimento 

enciclopédico, e os sentidos dessas charges para, a partir disso, ter condições de fazer análises comparativas 

com posicionamentos mais críticos. Dessa forma, por apresentar um valor temporal dos fatos, esse texto 

multimodal, a charge, despertará no aluno o interesse pelos fatos contemporâneos situados em seu entorno: 

na sua escola, na sua cidade, no seu país, tornando-se protagonista e apropriando-se das práticas de 

letramentos. 

 

Palavras-chave: Charge. Texto multimodal. Ensino. Letramento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os textos que circulam na sociedade atual são na sua maioria constituídos por imagens. 

Essas imagens não são ignoradas pelos leitores, pois são mobilizadas no processo de compreensão 

leitora (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006). Diante disso, a prática de letramento da escrita, 

segundo Dionísio (2006), deve ser associada à prática de letramento da imagem, do signo visual. 

O presente artigo tem como objetivo analisar o gênero charge como pertencente ao gênero do 

discurso, conforme proposta de Bakhtin, numa perspectiva de análise comparativa, por ser esse 

gênero multimodal, que gera múltiplos efeitos de sentidos, como humor, ironia, sátira, mas seu 

propósito enunciativo, geralmente, é estabelecer uma crítica – ou levar à reflexão, nem sempre 

aparente sobre determinados temas sociais: educação, ética, política, por exemplo. 

Formar leitores críticos e produtores de textos eficientes é um dos objetivos fundamentais 

do ensino de língua portuguesa na escola. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), propõe-

se que a leitura e a produção de textos sejam desenvolvidas de maneira adequada e útil ao universo 

escolar e à realidade do aluno. 

Assim, discutiremos o gênero discursivo charge numa perspectiva da multimodalidade e 

explorar seu potencial no ensino da língua materna. Segundo Bakhtin (2003), a charge é um 

gênero discursivo da esfera jornalística, organizado por elementos verbais e não verbais. Tem por 

função primeira provocar humor e o riso, recursos para atrair o leitor para algo mais sério, revelado 

pela crítica que o chargista pretende veicular. 
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Nesse gênero, alguns elementos inerentes à sua produção são importantes na hora da 

análise, tais como a intertextualidade, a situacionalidade e a informatividade. Todos esses 

elementos contribuem para a fundamentação dos sentidos e das inferências que vão ser extraídas 

da charge. Nesse percurso, Antunes (2017) assevera que alguns conhecimentos são mobilizados 

para se chegar a esse fim: conhecimento linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento 

sociointeracional e o conhecimento das regularidades textuais. De posse disso, somos capazes de 

adentrar no texto do outro e nos apoderarmos e até extrapolarmos os sentidos. 

Diante da necessidade atual dos multiletramentos, entendemos que trabalhar de maneira 

mais estruturada com o gênero multimodal charge em sala de aula possa contribuir com as práticas 

sociais de leitura e escrita. Como reverbera Street (2014), esses letramentos sociais irão 

proporcionar aos leitores condições de interagir com os sentidos linguísticos e extralinguísticos 

que possui o gênero charge. 

Esta pesquisa bibliográfica se organizou em quatro tópicos que se concentram, 

respectivamente, na seguinte ordem: primeiro, em explicitar os pressupostos e conceitos teóricos 

de letramento, enfatizando o modelo ideológico de letramento nas práticas sociais de leitura e 

escrita; segundo, leitura e escrita nas práticas sociais em que texto e leitor dialogam num 

conhecimento sociointeracional; terceiro, charge como gênero multimodal no processo de 

aquisição de sentidos; e quarto, análise comparativa das charges explorando os elementos da 

textualidade. 

PRESSUPOSTOS E CONCEITOS TEÓRICOS DE LETRAMENTO 

 

Os Estados Unidos, na década de 1960, motivados por políticas multinacionais pela 

demanda por escolarização e preparação por forças de trabalho, começam a investir numa política 

pública voltada para a qualidade da escola para todos os americanos tanto pobres, negros, brancos 

e ricos. 

Esse investimento não trouxe resultados satisfatórios, porque os cientistas daquela época 

associaram classe e raça como fatores determinantes do alto ou baixo rendimento escolar. 

Conforme Batista Júnior (2016), as famílias pobres mais uma vez é quem seriam estigmatizadas, 

pois seriam consideradas menos letradas. 

O termo Letramento surge, pois, em oposição à proposta da Grande Divisão entre 

oralidade e letramento, que tinha como grande representante Walter Ong. Por conta disso, 



438 

 

pesquisadores como Brian Street, vão em busca de novos estudos do letramento desassociando- os 

da visão dicotômica entre fala e escrita, isto é, de um modelo dominante de letramento escolar 

chamado por ele de autônomo. Nesse modelo interpretativo, os sujeitos são vistos 

independentemente do contexto social e são tratados de forma homogênea. Em oposição a esse 

modelo, o autor inglês defende o modelo de letramento ideológico que corresponde ao uso e à 

aquisição das habilidades de leitura e escrita no contexto de práticas sociais. Nessa perspectiva, os 

sujeitos tornam-se aptos a desenvolver tais habilidades. 

O Letramento extrapola a simples decodificação do signo linguístico. Torna-se quase 

impraticável se falar em letramento, ou seja, nas práticas de leitura e de escrita, sem se fazer uma 

associação lógica com a linguagem falada, dada a impossibilidade de se postular uma divisão 

rigorosa entre fala e escrita enquanto atividades comunicativas (MARCUSCHI, 2001, apud 

MAGALHÃES NETO, 2017, p.15). 

Nos textos orais e escritos, portanto, é o lugar em que os sujeitos materializam seus eventos 

comunicativos, dessa maneira, fazer uso da oralidade ou da escrita vai depender dos propósitos, 

das intenções desse sujeito numa ação interativa de prática social. 

No Brasil, o termo letramento foi usado pela primeira vez pela autora Mary Kato, em 1986, 

na obra intitulada No Mundo da Escrita: uma Perspectiva Psicolinguística. O termo chegou ao 

Brasil associado à alfabetização, entendido como uma habilidade individual de uso da variedade 

culta da língua. Para Kato (1986), o ensino da norma padrão era consequência do letramento e, 

por esse motivo, a escola tinha como tarefa desenvolver no aluno o domínio da língua por ela 

instituída. 

 

LEITURA E ESCRITA COMO PRÁTICAS SOCIAIS 

 

Mesmo com o surgimento da imprensa, no século 15, em pleno Renascimento, a leitura 

ainda não era uma atividade acessível a toda a população. Nos séculos XVI e XVII, com exceção 

de uso de instrução para a elite, ela era vista, pela maioria das pessoas, como um ato sagrado, ou 

seja, como um exercício espiritual. Além disso, de acordo com Darnton (1992), a leitura estava 

mais reservada à minoria das pessoas que podia comprar livro. 

O movimento pós-guerra trouxe para o mundo uma onda de transformações não só para a 

América como também para a Europa. Os ideais iluministas ainda refletiam nas Ciências, 

irradiando cultura e academicismo com a demanda por escolarização e trabalho. Desta forma, o 
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acesso à escola pública era a palavra de ordem. Os Estados Unidos começaram a investir nesse 

setor como uma forma de política pública, tornando, assim, o ambiente escolar acessível a todos. 

Só a partir dos meados do século passado, ou seja, no século 20, é que a leitura passou 

para um outro estágio: começou a ser vista como uma atividade de decodificação dos grafemas 

(escrita) e dos fonemas (fala). Nesta visão, a capacidade estava focada apenas na decodificação do 

alfabeto propriamente dito. Em seguida, a leitura passa a ser vista como um ato de cognição, de 

compreensão. Nesta concepção, era necessário que o leitor acionasse não apenas seu 

conhecimento linguístico, como também o conhecimento de mundo. Alguns anos depois, o ato de 

ler passou a ser visto como uma interação entre leitor e texto. Neste processo, leitor e texto 

dialogam num conhecimento sociointeracional. Mais recentemente, a leitura passa a ser vista 

como um ato discursivo. O conjunto discurso e texto é visto formando sentidos e apreciação de 

valor das pessoas e do mundo (ROJO, 2002). Coscarelli e Novais resumem todos os estágios pelos 

quais o ato de ler passou na seguinte definição de leitura: 

 

Ler é um processo de integração de diversas operações. Ler envolve 

desde a percepção dos elementos gráficos do texto até a produção de 

inferências e a depreensão da ideia global, a integração conceptual, 

passando pelo processamento lexical, morfossintático, semântico, 

considerando fatores pragmáticos e discursivos que são imprescindíveis à 

construção dos sentidos (COSCARELLI e NOVAIS, 2010, p. 35-42). 

 

Sendo assim, saber ler envolve várias ações: linguísticas, sociais e cognitivas. Ou seja, o 

leitor precisa ser conhecedor do léxico da língua, dos recursos sintáticos e semânticos, para 

construir, no ato da leitura, diferentes efeitos de sentido nas diferentes práticas sociais. Segundo 

Soares (2002), aprender a ler e a escrever não garante necessariamente o uso de práticas sociais. Ou 

seja, se o sujeito não responde adequadamente às demandas sociais do ler e escrever, se não 

ressignificar esses conceitos, então não pode ser considerado letrado. 

Dessa forma, a dicotomia oralidade e escrita sustentada pelo movimento da Grande 

Divisão, em que os autores Walter Ong, Jack Goody e Ian Wattt consolidavam a supremacia dos 

letrados aos não-letrados, tomando por base a concepção de alfabetização, não adquire mais 

respaldo, porque mesmo aprendendo a ler e a escrever, ou melhor, mesmo tendo o diploma do 

Ensino Fundamental, de acordo com as últimas pesquisas, o que se destaca, por exemplo, é o 

crescimento significativo de analfabetos funcionais, apesar de os dados revelarem crescimento no 
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nível de escolaridade de acordo com os dados do Indicador Nacional de Alfabetização Funcional 

(INAF), dados que mostram o número crescente de analfabetos funcionais. Esse indicador nos diz 

que, apesar de detectar uma melhora nos últimos 15 anos – o percentual da população 

funcionalmente alfabetizada passou de 61%, em 2001, para 73%, em 2015 –, ainda constata-se 

que apenas um em cada quatro brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura e escrita. 

Ou seja, o aumento da escolaridade média da população brasileira teve um caráter mais 

quantitativo (mais pessoas alfabetizadas) que qualitativo (do ponto de vista do incremento na 

compreensão leitora). Esse importante indicador – revela que temos analfabetos funcionais entre 

27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental e que somente 23% dos brasileiros 

dominam a leitura (letramento) e 8% a compreensão plena do que leem (com capacidade de 

análise e crítica). 

Por isso, o que se tem observado, de acordo com os dados aqui já mencionados, é que 

muitas vezes o conhecimento da língua está sobreposto aos outros, isto é, o que há é apenas a 

decodificação do signo. Dessa forma, o que se vê são pessoas ditas alfabetizadas, mas que não 

conseguem dar sentido ao que aprenderam na escola, isto é, a aquisição do ler e do escrever não se 

contextualizam como práticas sociais. Não há muitas vezes a simetria entre o que se aprende na 

escola e as práticas desse conhecimento no cotidiano. Por conta disso, cresce cada vez mais o 

número de analfabetos funcionais. 

No livro Literacy in Theory and Practice, (STREET, 1984) já criticava o modelo de 

letramento autônomo que reduz o letramento a um conjunto de capacidades cognitivas centradas 

apenas no sujeito independente do contexto social, avaliando apenas a capacidade de usar o texto 

escrito. Em contrapartida, ele defende o modelo de letramento ideológico, pois as práticas letradas 

não são produtos apenas do sujeito em si, mas são produtos da cultura, da história e dos discursos, 

haja vista que o mais importante é o que os sujeitos fazem e sabem sobre os seus textos, o que 

eles operacionalizam numa perspectiva de práticas sociais de letramentos. Então, no modelo de 

letramento ideológico (STREET, 2014), os sujeitos estão envolvidos em situações concretas de 

práticas sociais, assim sendo, as práticas letradas refletem processos culturais, ideológicos, de 

identidade e históricos, porque nas situações reais de fala e escrita todos esses processos 

interagem, produzindo significações. 

 

CHARGE COMO GÊNERO MULTIMODAL 
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A palavra charge vem do francês charger, e significa carga, expressando o sentido de 

exagero. A charge surgiu na Europa em meados do século XVIII, entretanto é na França, mais 

precisamente na cidade de Lyon, por volta de 1830 que vem a se consolidar com o francês Charles 

Philipon, devido à fundação do jornal humorístico “La Caricature”. 

A primeira charge brasileira surgiu no ano de 1837, com o pintor, arquiteto, diplomata, 

jornalista, crítico e autor, Manoel de Araújo Porto Alegre, publicada no Jornal Commercio, a 

charge representava uma crítica ao dinheiro recebido por um funcionário do governo. Esse gênero 

é uma subdivisão da caricatura, representação da fisionomia humana com características 

acentuadas buscando o humor, o cômico ou o grotesco. As ilustrações caricaturais foram 

ganhando espaço nos jornais aos poucos, pois inicialmente eram veiculadas em folhetos separados 

e descontextualizados dos textos verbais (ROMUALDO, 2000). 

Atualmente esse gênero multimodal é presença diária em jornais de grande circulação e, 

muitas vezes, vale por uma matéria, já que pode apresentar de forma condensada toda a notícia 

em um único quadro ilustrado. O texto chargístico é caracterizado pelo "exagero" com que são 

retratados os personagens, mostra uma realidade específica, presa a determinados temas sociais, 

políticos e de conhecimento público, ao mesmo tempo em que provoca o riso por meio do humor 

e tem uma limitação temporal por prender-se a acontecimentos específicos. Também possui um 

discurso complexo que se utiliza de vozes sociais contemporâneas a ela para edificar- se como 

gênero. 

A charge é um gênero multimodal, pois através de suas imagens e palavras constituem 

uma linguagem verbal ou não verbal, apesar de ser uma linguagem de fácil compreensão é 

importante ter ciência sobre o tema abordado na charge. Com seu caráter humorístico tem como 

finalidade satirizar, denunciar e criticar determinado acontecimento ou personagens, permeando 

no âmbito político, social, religioso e cultural. As charges de início publicadas em jornais e 

revistas, conquistaram novos espaços como: a mídia digital e provas de vestibulares e concursos. 

As redes sociais principalmente oferecem uma maior divulgação de charges, proporcionando 

reflexões críticas em torno do conteúdo. 

Assim, os espaços de aprendizagem precisam despertar para um ensino que considere o 

panorama imagético dos textos, pois de acordo com Kress e Van Leeuwen, (2006), os textos 

que circulam na sociedade atual são na sua maioria constituídos por imagens. Essas imagens não 

são ignoradas pelos leitores e são mobilizadas no processo de compreensão leitora, pois o 
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letramento visual possibilita que o indivíduo relacione as informações e ideias contidas em um 

espaço imagético situando-as no seu contexto, determinando se são válidas ou não para a 

construção do seu significado. 

Essa afirmação reforça a necessidade de o aprendiz adquirir a capacidade de construir 

significado visual através de questionamentos, procurando respostas sobre múltiplos significados 

de uma experiência visual. Esse fato traz à tona outra característica do letramento, a criticidade 

como ação capaz de gerar transformação. Para Rojo (2012, p. 135), “um letramento crítico deve 

buscar exatamente isso: a constituição de sujeitos éticos, democráticos, e críticos”. Assim, os 

conceitos de texto e de leitura ultrapassaram os aspectos lineares e ganharam novas configurações, 

ou seja, ganharam caráter multimodal. 

Nessa perspectiva, Dionísio (2006) mostra que imagem e escrita se articulam para compor 

o sentido dos textos. Dessa forma, interpretar uma imagem é um processo que envolve o verbal e 

outros fatores do mundo social e cultural. O letramento visual é um caminho complexo que exige 

prática pedagógica coerente e consistente, portanto a inserção e a exploração adequada do gênero 

charge nas aulas de língua materna pode possibilitar que o aluno desenvolva sua competência 

leitora e desperte sua consciência crítica. 

Nesse sentido, a escola contemporânea tem o dever de desenvolver novas práticas de 

letramento e trabalhar as competências e habilidades para a leitura de textos multimodais, porque 

os textos dessa época exigem novas capacidades de leitura (sons, imagens, cores etc.) e a 

instituição escola deve desenvolvê-las. Se os textos atuais são construídos utilizando mais de uma 

modalidade, todo texto tem uma natureza multimodal, conforme afirma Rojo, (2015, p.108). Na 

perspectiva bakhtiniana, “nenhum texto ou enunciado pode ser unimodal, pois, nos textos escritos, 

mesmo que não ilustrados (romances publicados em livros, por exemplo), sempre há diagramação 

que forma uma imagem...”. 

A multimodalidade pode ser definida por Rojo, (2015, p. 108) como: “texto multimodal ou 

multissemiótico é aquele que recorre a mais de uma modalidade de linguagem ou a mais de um 

sistema de signos ou símbolos (semiose) em sua composição”. Assim, a charge é considerada um 

gênero multimodal por apresentar tais características. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS CHARGES 
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As charges selecionadas para análise foram retiradas de sites da internet e estão 

reproduzidas a seguir: 

 

 
Figura 01– Que escola você queria ver campeã em 2014?1 

 

 

 

Figura 02 – Charge antiga da CN: Ensino Público2 

 

                                                           
1 Jornal de Piracicaba. Disponível em: www.avidaquer.com.br/que-escola-você-quer-ver-campeã-neste carnaval? 

Acesso dia 04/07/2018. 
2 http://www.futuroprofessor.com.br/wp-content/uploads/2009/03/ensino-publico-charge-de-amancio.jpg 

http://www.avidaquer.com.br/que-escola-voc%C3%AA-quer-ver-campe%C3%A3-neste
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Para qualquer atividade de linguagem é preciso mobilizar processos de conhecimento, tais 

como: o conhecimento linguístico, que diz respeito ao léxico e à gramática; o conhecimento 

enciclopédico, que é o conhecimento de mundo; o conhecimento sociointeracional, que faz 

referência aos princípios sociais que regem a interação comunicativa e o conhecimento das 

regularidades textuais, que diz respeito ao conhecimento da diversidade de tipos de gêneros orais 

e escritos nas práticas sociais (ANTUNES, 2017). 

Os gêneros são formas textuais relativamente estabilizadas, histórica e socialmente 

situadas. Sua definição não é linguística, mas de natureza sociocomunicativa, com parâmetros 

essencialmente pragmáticos e discursivos (MARCUSCHI, 2001, p. 42-43). Por essa definição, 

entendemos que a língua como prática social se materializa através de textos orais e escritos sob 

a forma estabilizada de gêneros textuais. Por conta disso, dependendo do propósito comunicativo 

e dos contextos em que forem utilizados, os sujeitos interagem através de gêneros. Daí a 

necessidade de se aprender e dominar as características de cada gênero que se pretende utilizar 

numa ação linguística interacional. 

Sendo assim, na construção dos sentidos da charge, o leitor deverá se apoderar dos fatores 

da textualidade que são intrínsecos a esse gênero: a intertextualidade, a situacionalidade e a 

informatividade, a fim de relacionar, com mais propriedade, os intertextos aos quais o autor da 

charge está se utilizando e, além disso, saber quais as finalidades dos propósitos comunicativos 

presentes nesse gênero. De posse disso, se for a intenção do leitor, trazer à reflexão outros textos 

que o autor, por ventura, não tenha considerado importante para a discussão (BAZERMAN, 

2007). Porque contextualizar adequadamente os mecanismos da intertextualidade, enquanto 

leitores e escritores, pode dar condições de se fazer análises mais consistentes, melhorando 

substancialmente as práticas de leitura e escrita. 

Todo enunciado possui marcas de modalidade. Essas marcas podem fazer referência, por 

exemplo, ao modo verbal, então, dependendo da intenção, ou melhor, da atitude do enunciador, 

as frases podem ter pesos modais diferentes (MAINGUENEAU, 2001). 

Desta forma, nas duas charges, tanto na de Erasmo (figura 01) quanto na de Amâncio 

(figura 02), as marcas de modalidades manifestadas pela preferência de uso do pretérito imperfeito 

do indicativo implicam a realização do fato mediante uma condição. Não ter optado por outro 

tempo, sugere uma condicionalidade marcada pela não realização da ação, isto é, um 

interrompimento de algo pretendido pelos dois personagens (os dois meninos). No entanto, essa 
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marcação tende, também, a estabelecer a ideia do conformismo diante da realidade do ensino 

público do Brasil, por isso não empregar o verbo no tempo presente do indicativo. Porque, sendo 

a atividade enunciativa reflexiva, ela fala do mundo, então, por esse viés, o gênero charge oferece 

esse suporte também reflexivo. Por isso, se os autores das charges, numa memória coletiva de 

um país que não tem a educação como prioridade, empregassem o verbo no presente do indicativo, 

estariam apontando à situação temática um tempo não-condicional, indicando uma ação que 

exprime certeza de realização, a qual poderá ser traduzida assim: uma escola pública com 

investimentos de qualidade, com acesso a todos, independente da condição social. As duas charges 

analisadas neste artigo são de autoria do Amâncio e do Erasmo. A escolha deu-se devido às duas 

tratarem da mesma temática. Para que o leitor possa fazer as inferências necessárias e a análise 

comparativa dos dois textos é importante que ele observe 

tanto os elementos verbais quanto os semióticos. 

Apesar do tema tratado nas duas charges ser o mesmo – a escola pública – o que se observa 

são dois cenários antagônicos: na charge de Amâncio, por estar intitulada, infere-se que a classe 

baixa é representante legal da escola pública, através de três personagens maltrapilhos, sujos, 

quase todos descalços: um menino, uma mãe, um bebê e um outro que está por nascer. Além disso, 

a fala da mãe mostra descompromisso pelo futuro do filho que deseja ir à escola aprender a ler e 

a escrever. Fora isso, pela quantidade de filhos pequenos, mostra também o desconhecimento da 

mãe pelo controle de natalidade. Todas essas características denunciam a estigmatização do perfil 

de um público supostamente frequentador desse tipo de escola. No outro, o chargista Erasmo 

coloca a elite, representada pela classe média, com personagens bem aparentados, brancos, limpos 

demonstrando, pela imagem, harmonia e desenvoltura no percurso do diálogo entre pai e filho. 

Como a informatividade de um texto é avaliada pelo seu grau de novidade, de 

imprevisibilidade, então, espera-se que essas novidades exijam um esforço a mais de interpretação 

por conta de algum elemento imprevisível presente no texto analisado (ANTUNES, 2017). Por 

isso, é possível inferir que o chargista ao apresentar a classe média como representante da escola 

pública, mostre esse elemento imprevisível para ser discutido, revisto e criticado, através dessa 

criança loira, com capacidade discursiva de opinar a respeito do tema proposto. Um referente da 

classe média que não frequenta esse tipo de escola, posicionar-se a favor dessa instituição seria 

pertinente dizer que a ele foi dado a oportunidade para se chegar à materialidade desse discurso de 

opinião. Enquanto a outra criança, num diálogo com a mãe, pede para ir à escola e numa quebra de 
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expectativa, a mãe o repreende, dizendo ser uma mania de grandeza querer ir à escola aprender a 

ler e a escrever. Isto é, duas crianças, praticamente da mesma faixa etária, mas com realidades de 

vida adversas, tanto no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos como às práticas de 

letramento. 

Ao percorrermos a história da leitura, nos meados dos séculos XVI e XVII, percebemos 

que a concepção de leitura não era igual para todos, pois enquanto a maioria da população não 

tinha sequer o direito de ter acesso aos livros, a leitura era direcionada como algo sagrado, um 

exercício espiritual. Mas essa visão era direcionada apenas para maioria, porque o mesmo 

procedimento não era adotado às elites. Para estas, a leitura era vista como instrução. Segundo 

DARNTON (1992, p. 219), “é claro que Boccaccio, Castiglione, Cervantes e Rabelais 

desenvolveram outros usos de instrução para as elites. Mas para a maioria das pessoas, a leitura 

permanecia uma atividade sagrada.” 

Fazendo um alinhamento com essas informações, não é de se estranhar o fato de a mãe do 

garoto “pobre” achar mania de grandeza o direito de ele querer ir à escola aprender a ler e a 

escrever, haja vista que, em pleno século XXI, o que se contextualiza é ainda a manutenção de 

uma visão do conhecimento científico para poucos (a elite) e para muitos (a população 

economicamente desprestigiada), a ideia do sagrado. Em outras palavras: uma educação pública 

legitimada pela visão utópica de um letramento autônomo no qual o foco central está na análise 

das capacidades cognitivas individuais dos sujeitos, desconsiderando os contextos social, cultural 

e histórico (STREET, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo fazer análise comparativa de duas charges com a 

mesma temática sobre as perspectivas dos gêneros discursivos de Bakhtin (2003), das práticas 

sociais de letramento, segundo Street (2014) e na esfera do texto multimodal de Rojo (2015). 

Acredita-se, portanto que, ao trabalhar nas aulas de leitura o gênero charge, o aluno terá 

contato com práticas de letramentos as quais lhe darão suporte para entender tanto os aspectos 

verbais como imagéticos presentes nesse gênero. Além disso, essas práticas de letramentos 

ofereceram subsídios para que os alunos possam ter mais contatos com outros textos, a fim de 

poder extrair, através de inferências ou pelo conhecimento enciclopédico os sentidos dessas 

charges e, partir disso, ter contatos com outros textos, fazendo análises comparativas. 
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Espera-se com os eventos de letramentos deem suporte para que o aluno possa se interessar 

mais pelo tema abordado nas charges, e com isso despertar o interesse pelo o que está acontecendo 

na esfera política dos temas referentes à educação. 

Por apresentar um valor temporal dos fatos, esse texto multimodal levará o aluno a 

despertar o interesse pelo que está acontecendo ao seu redor, ou seja, na sua cidade, no seu país no 

que diz respeito aos aspectos políticos, ou melhor, aos assuntos relacionados à educação. Para 

isso, apresentamos duas charges, cuja temática tratada é a escola pública. O objetivo é o aluno 

perceber que, mesmo em se tratando do mesmo tema, que é a escola pública, os dois chargistas 

têm posturas críticas diferentes ao materializarem seus trabalhos. Ou seja, através dos aspectos 

linguísticos e imagéticos contidos no texto, o leitor irá extrair inferências para perceber tais 

nuances, lançando mão de estratégias que sinalizem para uma análise comparativa. Com este 

trabalho, sugerimos que seja feita sua aplicabilidade, em especial em escola pública com alunos 

da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a fim de observar se os objetivos expostos têm 

fundamentação prática para esse público. 
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A ESCRITA DE SINAIS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DO SURDO1 

 

Jaqueline de Sousa Macedo (UFPI)  

Clevisvaldo Pinheiro Lima (UFPI) 

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a importância do sistema de escrita de sinais para 

o processo de alfabetização do surdo. Essa discussão foi pautada pelo fato de que o surdo apresenta 

dificuldade de compreensão e escrita. Nesse sentido, entender o funcionamento da escrita de sinais e as 

estratégias de ensino destas, tornou-se pertinente. A metodologia adotada no desenvolvimento desta 

pesquisa consistiu na pesquisa bibliográfica por meio da análise de autores que possuem trabalho acerca da 

escrita de sinais, como: Stumpf (2005), Quadros & Karnopp (2004), Capovilla (2012), Wanderley (2012), 

Silva (2009), dentre outros. Os resultados obtidos revelaram que a escrita de sinais quando ensinada cedo, 

pode ser um elemento auxiliar à criança surda na organização e desenvolvimento do seu pensamento. 

Mostrou, também, que o uso da escrita de sinais ajuda na melhora da produção de textos e uma maior 

aceitação das crianças surdas nesse processo. Além disso, vimos a necessidade de diferentes abordagens 

acerca do aprendizado da escrita de sinais. Assim, a escrita de sinais é uma modalidade de escrita que respeita 

a língua de sinais como língua natural e permite ao aluno surdo desenvolver o cognitivo a partir de produções 

na sua língua natural. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Libras. Escrita de Sinais. Alfabetização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da escrita permitiu registrar a história da humanidade, suas tradições e 

memórias. Através da escrita, o homem pode refletir seus pensamentos e percepções do mundo, 

expor sua linguagem, colher informações, produzir conhecimentos. Dessa forma, a escrita se faz 

importante, pois permite deixar escritos para manter e disseminar a cultura de um povo. Por 

conseguinte, fornece a qualquer modalidade de língua a possibilidade de registro e perpetuação 

de poder. 

Nesse sentido, percebe-se a importância que a escrita tem para a constituição do sujeito 

e de sua cultura. Este artigo faz uma análise acerca da importância que a escrita de sinais 

apresenta no processo de desenvolvimento da alfabetização do surdo. Logo, este se desenvolve 

a partir da seguinte problemática: como a escrita de sinais pode ser utilizada no auxílio à 

alfabetização dos alunos surdos? 

O debate em torno deste questionamento é justificado pelo fato de eu ser professora de 

português do ensino regular e ter alunos surdos, o que me motivou a compreender como a escrita 

                                                           
1 Artigo apresentado à universidade Federal do Piauí – UFPI, como requisito parcial para a obtenção do grau de 

especialista em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 
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de sinais poderia me ajudar no auxílio da produção da escrita do português destes alunos, visto 

que a maioria deles apresenta dificuldade de organização da escrita da sintaxe do português. Além 

disso, tem-se a possibilidade da escrita de sinais poder auxiliar no processo de desenvolvimento 

do aprendizado e da escrita do surdo em consonância com a língua de sinais, sem que tenha que 

excluir a escrita exigida na língua oral-auditiva, já que no Brasil, a lei 10. 436/2002, no seu artigo 

4 , Parágrafo Único traz a exigência de que a Língua Brasileira de Sinais – Libras - não pode 

substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. 

Pensar em uma segunda via que permita a criança surda organizar um pensamento e 

depois escrever em uma perspectiva visual-espacial, respeita a naturalidade da criança e propõe 

um processo de raciocínio eficaz, pois esta estará utilizando um sistema de escrita compatível 

com a sua realidade visual-espacial. Assim, observa-se a importância da escrita de sinais no 

processo de alfabetização do surdo, pois “quando as crianças conseguem aprender uma escrita 

que é a representação de sua língua natural têm a oportunidade de melhorar todo seu 

desenvolvimento cognitivo” (STUMPF, 2005, p. 44). O uso da escrita de sinais, segundo a 

autora, permite às crianças, depois que aprendem símbolos da escrita de sinais, apresentarem 

muitas ideias e variações na escrita por se sentirem menos inseguras ao expor seus pensamentos 

sem precisar ser na língua oral. 

Dessa forma, torna-se necessário desenvolver estratégias de ensino da escrita de sinais, 

bem como apresentá-las ao surdo junto ao processo de alfabetização da criança e não somente 

quando este chegar à universidade, quando vai cursá-la em módulos no curso de Letras-Libras. 

Nesse contexto, salientamos que no Brasil, já há pesquisas em autores como: Stumpf (2005), 

Gomes (2009), Nobre (2011), Dallan (2010), Wanderley (2012), Silva (2009), dentre outros, que 

investigam a escrita de sinais e como esta pode ajudar o surdo no processo de desenvolvimento 

da compreensão e da leitura do que está ao seu redor utilizando um sistema de escrita espaço-

visual que respeita a naturalidade de aquisição da linguagem do surdo pelo uso da língua de 

sinais. 

Pretende-se, neste trabalho, analisar a importância do sistema de escrita de sinais para 

o processo de alfabetização do surdo, já que essa temática requer estudos ainda pouco explorados 

no âmbito da escrita de sinais e que levanta muitas questões acerca da alfabetização do surdo e 

do desenvolvimento de sua escrita, utilizando o sistema de escrita de outra modalidade de 

língua que é a oral-auditiva. Assim, os objetivos específicos consistiram em compreender as 
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características do sistema de escrita de sinais, refletir de que forma o uso da escrita de sinais 

favorece o surdo no seu desenvolvimento cognitivo e identificar as vantagens do uso da escrita 

de sinais. 

Salientamos que esta pesquisa, embora entenda que existam outros sistemas de escrita 

voltados às línguas de sinais, está considerando como escrita de sinais o sistema SignWriting 

(SW), que é um dos sistemas de escrita em língua de sinais utilizados no Brasil, como um 

elemento a mais no auxílio da compreensão e desenvolvimento da escrita em língua portuguesa 

do surdo, considerada L2 para este. Essa escolha deu-se a partir dos benefícios que o SignWriting 

pode trazer aos seus usuários. “O SignWriting possibilita ler, escrever ou transcrever as Línguas 

de Sinais de forma visual reta sem passar por outra língua (oral ou sinalizada) nem mesmo por 

uma transcrição em glosas” (BARRETO & BARRETO, 2015, p. 83). Além disso, Stumpf (2005) 

fala que o sistema engloba parâmetros que outros sistemas de escrita e nem o sistema 

desenvolvido por Stokoe contêm, pois o SW em sua estrutura traz informações referentes às 

mãos, movimento, expressão facial e corpo que são importantes para a língua de sinais. 

A metodologia adotada para a realização deste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica 

em que foram utilizados alguns autores que possuem trabalho acerca da escrita de sinais, como: 

Stumpf (2005), Quadros & Karnopp (2004), Capovilla (2012), Wanderley (2012), Silva (2009), 

dentre outros. Os dados obtidos por meio das fontes de pesquisa foram de fundamental relevância 

para o conhecimento de informações acerca do tema em destaque. A escolha por essa metodologia 

justifica-se pelo fato de que este artigo teve fundamentação bibliográfica e as fontes supracitadas 

apresentarem um suporte expressivo de estudos nacionais voltados para esta temática. 

 

A LÍNGUA DE SINAIS 

 

A língua de sinais é uma modalidade de língua visual-espacial que propicia ao surdo se 

comunicar a partir do uso de suas mãos e de seu corpo. O uso dessa língua permite ao surdo 

expressar-se de forma natural, já que utiliza uma língua que é estruturada por parâmetros visuais 

e possibilita ao surdo produzir enunciados por meio de articuladores corporais (mãos, rostos, 

corpo). 

De acordo com Quadros e Karnopp (2004), as línguas de sinais 
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“são, portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um 

sistema linguístico legítimo e não como um problema do surdo ou como uma 

patologia da linguagem. Stokoe, em 1960, percebeu e comprovou que a língua 

dos sinais atendia a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína no 

léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de 

sentenças”. (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 30). 

 

Dessa maneira, entende-se que assim como as línguas orais, as línguas de sinais são um 

sistema de comunicação válido e natural e possuem sistemas complexos que permitem aos seus 

usuários construir sentenças e enunciados dentro das suas particularidades. Portanto, ambas são 

modalidades de línguas que oferecem elementos a serem utilizados: a língua oral com a produção 

da palavra falada e a língua de sinais com a produção da palavra sinalizada. Isso reflete as 

diferenças entre as duas modalidades de línguas e a singularidade de cada uma com a sua devida 

importância. 

“A língua de sinais dos surdos é natural, pois evolui como parte de um grupo cultural do 

povo surdo”. (GESSER, 2009, p. 13). Dessa forma, a língua de sinais é vista como natural. As 

criança surdas, ao nascerem, necessitam expressar-se a partir do desenvolvimento da linguagem. 

No entanto, por causa da perda auditiva, não são capazes de desenvolver de maneira natural a 

língua oral-auditiva como as crianças ouvintes. 

Ainda sobre a naturalidade da língua de sinais, as autoras Rubio et al (2014) trazem que 

As línguas de sinais são naturais, pois surgiram do convívio entre as pessoas. Elas 

podem ser comparadas à complexidade e expressividade das línguas orais, pois 

pode ser passado qualquer conceito, concreto ou abstrato, emocional ou 

racional, complexo ou simples por meio delas. Trata-se de línguas organizadas 

e não de simples junção de gestos. Por este motivo, por terem regras e serem 

totalmente estruturadas, são chamadas Línguas. As línguas de sinais 

diferenciam-se das línguas orais porque se utilizam de um meio visual-espacial, 

ou seja, na elaboração das línguas de sinais precisamos olhar os movimentos que 

o emissor realiza para entendermos sua mensagem. (RUBIO et al, 2014, p.3) 

 

Nesse sentido, a língua de sinais surge “espontaneamente da interação entre pessoas e 

porque, devido a sua estrutura, permite a expressão de qualquer conceito e de qualquer 

significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano” (BRITO et al., 

1998, p. 19). Diante disso, faz-se necessário o uso de uma modalidade de língua que supra a 
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limitação existente na criança surda e atenda suas necessidades quanto a perceber o mundo de 

uma forma visual-espacial. Essa língua é a língua de sinais. 

Desse modo, para preencher o espaço que a modalidade de língua oral não supre no que 

se refere ao desenvolvimento da linguagem e conhecimento de mundo da criança surda, o acesso 

à língua de sinais é fundamental no processo de percepção, já que esta é a modalidade de língua 

mais adequada para o desenvolvimento da linguagem pelo surdo, pois atende a necessidade 

visual-espacial de aprendizagem. Vale ressaltar que o uso da língua de sinais pelo surdo como 

primeira língua no âmbito do processo de alfabetização e letramento da criança surda é 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem da língua oral, pois a língua de sinais assume 

o papel da comunicação. assim como é feito na língua oral para as crianças ouvintes. Os surdos 

são expostos a uma cultura majoritariamente ouvinte e nisso precisam participar do convívio 

social, mas, para isso, as línguas de sinais tornam-se fundamentais para conceber o sujeito surdo. 

“Pela LIBRAS, o surdo atribui significado a palavra escrita e o processo de alfabetização torna-

se mais fácil”. (RUBIO et al, 2014, p.14). 

A língua de sinais permite ser explorada de diferentes maneiras, pois possui recursos 

como expressões faciais, configuração de mão, movimentos, classificadores e outros que facilitam 

a sua exploração no processo de alfabetização. Então, “por meio da língua de sinais, a criança vai 

adquirir a linguagem. Isso significa que ele estará concebendo um mundo novo usando uma 

língua que é percebida e significada ao longo do seu processo”. (QUADROS & SCHMIEDT, 

2006, p. 22-23). 

Portanto, percebe-se a importância do respeito e uso da língua de sinais adquirida de 

forma natural pelo surdo, pois assim como a língua oral-auditiva, a língua visual-espacial possui 

um sistema próprio, possui uma gramática constituída de níveis linguísticos, bem como as línguas 

orais e é a língua mais fácil de ser utilizada pelo surdo. Logo, poder expressar-se a partir de 

um sistema de escrita próprio da sua língua natural é dar ao surdo a oportunidade de expor seu 

pensamento e compreensão de mundo a partir de uma escrita própria da língua na qual ele domina 

e é considerada a sua língua natural. 

 

A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 
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A língua de sinais não é um sistema universal, visto que cada país possui tem a sua. No 

Brasil, a escrita de sinais é Libras – Língua Brasileira de Sinais. Dessa forma, é uma língua 

reconhecida e utilizada pela comunidade surda, um passo importante no desenvolvimento 

cognitivo a partir de interações sociais realizadas na sua língua natural. 

Segundo a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, 

 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação 

e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual- motora, com 

estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão 

de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

 

Esse reconhecimento da Libras trouxe para o sujeito surdo o direito de uso da sua língua 

natural e a possibilidade de comunicação eficiente por meio da utilização de uma língua visual-

espacial em contraposição à uma língua oral-auditiva, no caso da língua portuguesa, o que 

garante ao surdo usar um instrumento de produção de sentido em uma modalidade de língua 

diferente. 

A língua de sinais brasileira possui uma gramática própria, assim como as outras línguas 

de sinais e as línguas na modalidade oral-auditiva. Ademais, possui um sistema complexo 

composto de fonologia, morfologia e sintaxe que são desenvolvidos a partir do uso das mãos, 

corpo e face através de movimentos e expressões. Nesse viés, percebe-se que a libras permite ao 

surdo produzir enunciados e percepção do mundo a partir do visual-espacial. 

Quadros (1997) fala da importância da aprendizagem da Libras por crianças surdas: 

 
As crianças surdas, filhas de pais surdos, têm acesso à Libras porque as crianças 

usam a mesma língua que seus pais. Além disso, a Libras não é somente usada 

com a criança, os pais usam-na para se comunicarem entre eles e com amigos. 

Além disso, todos os estudos que foram apresentados sobre a aquisição de 

crianças surdas filhas de pais surdos evidenciam um processo análogo ao 

processo de aquisição em crianças ouvintes. Entretanto, com crianças surdas 

filhas de pais ouvintes a situação é completamente diferente. Mesmo quando os 

pais usam algum tipo de comunicação gestual, usam-na somente com a criança, 

pois é um sistema criado em função da criança nascida “deficiente”. 

(QUADROS, 1997, p. 80). 

 

Evidencia-se que, embora a Libras tenha sido reconhecida no Brasil, esta língua não pode 

substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Logo, constata- se que essa imposição 
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monolíngue pode trazer efeitos ao desenvolvimento da educação do surdo, pois a sua língua 

natural é de modalidade viso-espacial e obrigatoriamente o sujeito surdo dentro do processo 

educacional brasileiro tem que utilizar uma escrita na modalidade de língua diferente da sua 

língua natural. “A língua de sinais representa um papel expressivo na vida do sujeito surdo, 

conduzindo-o, por intermédio de uma língua estruturada, ao desenvolvimento pleno”. (DIZEU & 

CAPOLARI, 2005, p. 588). 

Em relação à alfabetização do surdo na modalidade oral da língua portuguesa, Fernandes 

(2007) diz: 

 

a alfabetização, em sua acepção estrita, não é um processo adequado de 

exposição à língua portuguesa, pelo simples fato de que a codificação (escrita) 

e decodificação (leitura) pressupõem a habilidade de reconhecer letras e sons 

(!!!). Se os surdos não têm acesso a experiências auditivas qualitativas, que lhes 

permitam fazer associações básicas entre fonemas e grafemas, seria inadequado 

nos referirmos à sua incursão ao mundo da escrita denominando esse processo 

de alfabetização. (FERNANDES, 2007, p. 4) 

 

Dessa maneira, o uso do português escrito para o surdo representa desafios, já que é uma 

escrita na modalidade de língua oral-auditiva e exige do surdo representar uma escrita em uma 

modalidade diferente da sua língua natural. Isso, pode dificultar uma compreensão e percepção 

da leitura para o surdo daquilo que está ao seu redor e é exigido em sua escrita. Essa leitura exigida 

relaciona o significado à palavra e faz com que o surdo seja submetido a um processo mecânico 

de aprendizagem em uma escrita de língua oral-auditiva. Na visão de Stumpf (2005): 

 

Para compreender a leitura é preciso haver uma complementação entre o 

conhecido, que está na nossa cabeça, e o desconhecido, que está no papel; entre 

o que está atrás e o que está diante dos olhos. Teatro, narrativas, literatura surda 

em geral, só podem ser escritos após serem vertidos para uma língua falada, 

mesmo quando criados originalmente em língua de sinais. Os surdos não podem 

construir sua própria escrita de acordo com sua maneira de sinalizar. (STUMPF, 

2005, p. 37). 

 

A criança surda possui dificuldade para organizar sua escrita em uma língua diferente da 

sua língua natural. Por isso, vê-se a importância de respeitar uma escrita de sinais que seja 

compatível com a língua utilizada pelo surdo, pois esta permite a ele desenvolver-se naturalmente 
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dentro do processo de produção da sua escrita. Assim, é importante apresentar-lhe ferramentas 

que possam auxiliá-la no seu desenvolvimento linguístico e a escrita de sinais pode ser um desses 

recursos. 

Nesse sentido, entendemos que a escrita de sinais para o surdo representa um elemento 

viabilizador no processo de auxílio ao desenvolvimento de escrita do português uma vez que ela 

respeita o modo como o surdo vê o mundo, permitindo- lhe refletir em um sistema de escrita 

visual-espacial, bem como auxiliar no desenvolvimento da escrita na modalidade oral-auditiva. 

 

A ESCRITA DE SINAIS 

 

A escrita de sinais é uma modalidade de escrita que permite ao surdo fazer registro a 

partir de um sistema espaço-visual. Silva (2009) em sua dissertação de mestrado traz um tópico 

acerca das notações escritas de línguas de sinais. Segundo o autor, os primeiros registros acerca 

de um sistema de escrita que se tem informações, vem de Roch Ambroise Auguste, mais 

conhecido como Bébian. O estudioso teve a oportunidade de aprender a língua de sinais francesa 

e desde então, começou uma tentativa de escrever os sinais. Assim, publica no ano de 1875, o 

livro Mimographie em que faz notação de caracteres na tentativa de criar uma escrita de sinais. 

Ainda em Silva (2009), também surgiu a notação do linguista William Stokoe no ano de 

1960 que consiste em um registro visual de caráter linguístico da ASL – Língua de Sinais 

Americana. Nesse sistema, são criados cinco elementos para entender o status linguístico que o 

sistema poderia oferecer para a língua de sinais. Além dos já mencionados, o autor fala de outras 

notações que foram desenvolvidas e testadas, como: a Notação de François Neve (1996); o 

Hamburg Notation System – criado na Universidade de Hamburgo, Alemanha; o Sistema D’ Sing 

de Paul Jouison (1990), o Sistema de Escrita SignWriting (1974) e a ELiS – Escrita das Línguas 

de Sinais criada por Barros (2008). Desse modo, percebe-se diferentes tentativas de registro da 

escrita de sinais desenvolvidos ao longo dos anos. 

A importância da escrita é algo histórico, pois esta permitiu ao homem se comunicar, 

registrar informações e preservar sua cultura. Assim, a escrita tem o papel de organizar 

pensamentos por meio da percepção e compreensão do mundo pelo homem. O papel da escrita de 

sinais não é diferente, pois também permite ao sujeito surdo registrar aquilo que é compreendido 

por ele sob uma perspectiva visual- espacial. Em Luchi e Stumpf (2018), 
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Os surdos precisam escrever nas suas línguas de sinais. Precisam intercambiar 

através de grafismos suas expressões linguísticas, como os ouvintes o fazem 

utilizando os diferentes alfabetos inventados para as diversas línguas orais. 

Todos sabem a importância da invenção da escrita para o desenvolvimento 

cultural da humanidade e o conhecimento. Os surdos e a comunidade surda 

também precisam dar esse salto. (LUCHI & STUMPF, 2018, p. 86). 

 

Dessa maneira, percebe-se a relevância de se ter uma escrita apropriada para a língua de 

sinais utilizada pelo surdo, pois o modelo de ensino de escrita de uma língua oral-auditiva pode 

criar uma confusão no pensamento do surdo que tem como natural a língua de sinais. “O uso de 

um sistema de escrita adequado para as línguas de sinais é um processo que aumenta as 

habilidades linguísticas e cognitivas, promovendo assim uma valorização da identidade e da 

Cultura Surda”. (MACHADO, 2017, p. 7). 

O rendimento de aprendizado de uma criança surda pode ser comprometida mediante a 

complexidade de exigências expostas a elas no âmbito do processo de aprendizagem, já que a 

utilização da escrita em uma língua oral-auditiva prevalece. Por conseguinte, a utilização de uma 

escrita que represente a sua língua natural faz com que o desenvolvimento cognitivo da criança 

surda possa ser melhorado. 

Na perspectiva do uso da língua portuguesa como L2, Quadros (1997) expressa que, 

 

(...) a escrita alfabética da língua portuguesa no Brasil não serve para 

representar significação com conceitos elaborados na LIBRAS, uma língua 

visual espacial. Um grafema, uma silaba, uma palavra escrita no português não 

apresenta nenhuma analogia com um fonema, uma sílaba e uma palavra na 

LIBRAS, mas sim com o português falado. A língua portuguesa não é um a 

língua natural da criança surda. (QUADROS, 1997, p. 5). 

 

Percebe-se que, Quadros dentro da sua visão de complexidade da escrita em língua 

portuguesa exigida para o surdo, defende o uso de uma escrita apropriada para a língua de sinais 

brasileira – LIBRAS, o que reforça nesse sentido, que a escrita de sinais pode ser um elemento 

somador na proposta de alfabetização e letramento da criança surda. Logo, a escrita de sinais 

representa uma transmissão direta do pensamento do surdo para a escrita. Em Peixoto (2006) 

vemos que 
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A condição de segunda língua que o Português tem na vida do surdo promove 

nesse sujeito um estranhamento semelhante ao que nós, ouvintes, temos quando 

nos deparamos com uma língua estrangeira. Interpretar ou produzir uma escrita 

estranha à própria língua confronta nossa organização de linguagem e nosso 

conhecimento gramatical, exigindo uma produção de novas significações que 

só conseguiremos construir tendo como base a nossa língua materna. 

(PEIXOTO, 2006, p. 209) 

 

Nesse viés, a escrita de sinais pode proporcionar ao surdo a estruturação do seu 

pensamento e expressão comunicativa, em virtude de respeitar a condição dele a partir do uso de 

uma escrita visual-espacial que é uma escrita adequada para quem faz uso de língua de sinais 

como L1. A escrita de sinais assume um papel central no processo de registro da língua de sinais 

pela criança surda e permite a esta ser alfabetizada na sua primeira língua, pois um aluno surdo 

tem dificuldade de compreender e desenvolver a escrita de uma língua oral pelo fato desta não ser 

a sua língua natural. 

Dallan (2010) em seu artigo apresentado no III Congresso Latino-Americano de Formação 

de Professores de Línguas ressalta que: 

 

A aquisição da escrita em língua de sinais pode favorecer o aluno com surdez na 

aquisição de novos mecanismos para abstrair e teorizar sobre o mundo que o 

cerca, uma vez que a escrita complementa os conhecimentos já construídos no 

discurso do sujeito em suas interações, socialmente. (DALLAN, 2010, p. 8). 

 

Essa perspectiva, reforça a importância da criança ter contato com a língua de sinais desde 

cedo para estimular o seu desenvolvimento linguístico e cognitivo, o que facilita o aprendizado e 

entendimento da escrita nas línguas orais a qual a criança é submetida a exercer e dominar. Além 

disso, ter o domínio da língua natural favorece a compreensão do seu meio. A criança surda 

precisa aprender a se comunicar na sua língua natural e poder se expressar através dela. E, essa 

comunicação deve ser em um ambiente que favoreça o desenvolvimento da linguagem por meio 

de trocas, interações dentro da sua língua para que assim o surdo possa evoluir. Caso não se tenha 

esse ambiente favorável, a criança pode apresentar perdas e atrasos cognitivos consideráveis. Já 

Capovilla (2004) aponta que: 

 

A escrita visual direta de sinais permite registrar diretamente o pensar do surdo, 

na dimensão quirêmica da sinalização interna com que esse pensar ocorre. É, 
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por isso, um poderoso instrumento de reflexão do surdo sobre sua própria língua 

de sinais. Como ferramenta metalinguística para o desenvolvimento linguístico 

pleno do surdo, espera-se que auxilie a promover a formalização linguística 

crescente da língua de sinais, produzindo grandes benefícios para o 

desenvolvimento cognitivo da criança surda e para o florescimento cultural do 

povo surdo. (CAPOVILLA, 2004, p. 262-263). 

 

Nessa visão, a alfabetização da criança surda com o auxílio da escrita de sinais traz a estes 

múltiplos benefícios de propriedades visuais por meio da utilização da sua forma natural de 

pensar e se comunicar através do uso da língua de sinais. Uma ferramenta a mais para o surdo no 

auxílio da escrita na modalidade oral-auditiva. E, a escrita de sinais evita uma possível confusão 

no desenvolvimento cognitivo e linguístico do surdo por permitir a este refletir e expor 

pensamentos mediante uma escrita própria da sua língua natural, o que facilita a compreensão e 

organização destes para uma escrita na modalidade de língua oral-auditiva. Para Quadros (2000), 

 

O sistema de escrita de sinais é uma porta que se abre no processo de 

alfabetização de crianças surdas que dominam a língua de sinais utilizada no 

país. Esse sistema envolve a composição das unidades mínimas de significado 

da língua compondo estruturas em forma de texto. (QUADROS, 2000, p. 57). 

 

Assim, utilizar a escrita de sinais no processo de alfabetização do surdo é oferecer à 

criança surda um desenvolvimento natural do seu conceito de leitura, escrita e interpretação de 

contexto na língua de sinais. Dessa maneira, possibilita a divulgação e ampliação dos sistemas 

de escritas de sinais, permitindo assim uma maior utilização destes e compreensão de sua 

importância no processo educacional do surdo. Segundo Guarinello (2007), 

 

O domínio do português escrito só acontecerá por meio de seu uso constante, 

assim, os surdos, como os ouvintes, precisam ter acesso aos diferentes tipos de 

texto escrito. Além disso, o trabalho com a escrita deve partir do que esses 

indivíduos já possuem, ou seja, a língua de sinais, pois é essa a língua que dará 

toda a base linguística para aprendizagem de qualquer língua. (GUARINELLO, 

2007, p. 142) 

 

A escrita de sinais é um sistema de escrita completo e eficiente para ser trabalhado em 

conciliação com a língua de sinais, visto que ela respeita a característica visual-espacial que esta 
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possui. Portanto, possibilitar o uso da escrita de sinais como recurso auxiliar no desenvolvimento 

da escrita em uma modalidade oral-auditiva da criança surda é propiciar a esta expor seus 

pensamentos, reflexões, observações do meio a partir de uma escrita própria da modalidade viso-

espacial. Ou seja, permite a criança se desenvolver na sua língua natural, organizar seus 

pensamentos, entender o que está ao seu redor e transpor essas observações por meio da escrita. 

Logo, a escrita de sinais se torna uma via viável para auxílio, compreensão e desenvolvimento 

da escrita do surdo. 

 

 SISTEMA DE ESCRITA DE SINAIS: SIGNWRITING (SW) 

 

O SignWriting é um dos sistemas de escrita em língua de sinais criados e testados no 

mundo. Esse sistema foi criado por Valerie Sutton em 1974 a partir de um sistema de notação 

para registro de dança. Também, foi reconhecido pelo comitê do International Organization for 

Standardizations (ISO) como escrita das Línguas de Sinais. (BARRETO & BARRETO, 2015) 

O SignWriting é composto por doze categorias de glifos que não precisam 

necessariamente estarem em uma mesma escrita de sinais. São elas: configuração de mãos, 

orientação e posições de mãos, tipos de contato, movimento de dedos, movimentos de braço e 

apontação, expressões faciais, movimentos de cabeça, orientações de olhar, movimentos de 

corpo, dinâmica de movimentos, localizações de glifos de cabeça e glifos de pontuação. 

(WANDERLEY, LUCHI & STUMPF, 2018) 

Segundo Capovilla e Sutton (2009), o SignWriting 

 

permite uma descrição detalhada dos quiremas (i.e., do grego quiros, mão) de 

uma Língua de Sinais e um registro preciso dos sinais que resultam de sua 

combinação. Quando SignWriting é usado pela primeira vez para documentar 

cientificamente os itens lexicais de uma Língua de Sinais jamais antes escrita 

(como é o caso da Língua de Sinais Brasileira). (CAPOVILLA E SUTTON, 

2009, p. 73). 

 

No Brasil, as pesquisas relacionadas ao uso do SignWriting como um sistema de escrita 

de sinais deu-se a partir de 1996. Assim, o Brasil é um dos mais de 40 países em que essa escrita 

de sinais é estudada junto a escritos de língua oral. É uma escrita testada em algumas escolas do 

país, como: o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), a Federação Nacional de 
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Educação e Integração de Surdos (FENEIS), a Escola Especial Concórdia de Porto Alegre – RS, 

a Escola Hellen Keller de Caxias do Sul – RS, Escola Estadual de Educação Especial Dr. Reinaldo 

Fernando Coser em Santa Maria - RS e a Escola Especial para Surdos Frei Pacífico (ESFP), 

também em universidades através da oferta da disciplina “escrita de sinais”, bem como pesquisas 

relacionadas com o uso da escrita de sinais. Silva (2009) relata que 

signwriting se origina da escrita fonética do tipo alfabética, mas é um sistema 

com base visual-espacial, ou seja, das línguas de sinais. Apesar de as línguas de 

sinais serem de modalidade viso-espacial possuem diversas semelhanças com a 

estrutura linguística das línguas orais. Da mesma forma que o alfabeto das 

línguas orais são símbolos que só possuem sentido por convenção social, os 

visogramas do signwriting também. Se o alfabeto exprime os sons elementares 

da linguagem oral o visograma exprime os gestos elementares da linguagem 

viso-espacial. (SILVA, 2009, p. 29-30) 

 

Nesse sentido, observa-se que o SignWriting é um sistema de escrita de sinais capaz de 

oferecer meios para o desenvolvimento da escrita do surdo sob a perspectiva da Libras – Língua 

de Sinais Brasileira. “O SignWriting pode ser usado em diferentes níveis de detalhamento 

fonético através dos quais podemos transcrever com precisão qualquer língua de sinais do 

mundo”. (BARRETO & BARRETO, 2015, p. 80). 

Na visão de Capovilla (2004), a escrita de sinais possibilita a criança fazer uma ilustração 

do sentido do sinal sem depender da escrita do português. Também permite a escrita visual direta 

a partir da leitura do sinal no sistema, bem como é realizada na decodificação da escrita alfabética 

do ouvinte. 

O uso da escrita de sinais pelas crianças surdas pode representar um alicerce para uma 

educação mais efetiva do surdo uma vez que permite a elas representarem seu pensamento por 

meio de uma escrita que respeita a modalidade da sua língua natural. Logo, 

 

No Brasil este ensino deve começar a fazer parte do currículo das escolas. Daí 

surge a necessidade de disponibilizar livros infantis e adultos a fim de que haja 

desenvolvimento da escrita de sinais SW – meio importante para divulgação e 

conhecimento da própria escrita de língua de sinais dos surdos do Brasil. 

(RANGEL; STUMPF, 2004 p. 91) 

 

Em 2005, em sua tese de doutorado, Stumpf testou o SignWriting e, segundo a autora o 

SW é viável por ser visualmente fonético. (AGUIAR & CHAIBUE, 2015). A escrita de sinais é 
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um sistema de escrita adequado para a criança surda utilizá-lo, já que faz com que esta possa 

escrever em uma prisma visual sobre aquilo que lhe é cobrado e respeita a cultura própria do 

surdo sem prejuízo a este e a sua escrita em L2. 

Portanto, percebe-se que o sistema SignWriting, torna possível análises acerca do processo 

de produção da escrita do surdo e auxilia este no desenvolvimento da escrita em língua 

portuguesa por viabilizar o surdo pensar em um sistema compatível de percepção visual e, assim, 

organizar seu pensamento e entendimento do que está ao seu redor. “O uso do sistema de escrita 

signwriting, assim como outras escritas, se constitui como estratégia de construção de 

significados e método de estudo, pois facilita a lembrança e a recuperação da informação 

guardada na memória”. (SILVA, 2009, p. 53) 

 

O USO DA ESCRITA DE SINAIS NA ALFABETIZAÇÃO DO SURDO 

 

A alfabetização através da escrita de sinais é um alicerce para a criança surda desenvolver 

oportunidades de aprendizado fazendo uso de um sistema próprio de escrita em consonância com 

a sua língua natural. Diante disso, contribui para o processo de letramento do surdo em uma 

proposta de ensino bilíngue que respeite tanto a L1 deste como o sistema de escrita obrigatório 

que é o da L2. 

Sob a perspectiva da alfabetização da criança surda, Quadros (1997) diz: 

Quanto à alfabetização, parece que as crianças surdas alfabetizam-se 

naturalmente quando em contato com o sistema escrito das línguas de sinais. Por 

outro lado, o processo de aquisição/aprendizagem do português não é essencial, 

mas é necessário na sociedade brasileira; assim sendo, os alunos surdos 

precisam adquirir o português escrito. (QUADROS, 1997, p. 87) 

 

Ressalta-se que no ensino de crianças surdas, o português é uma exigência enquanto 

escrita. Esse fato colabora para uma possível confusão de pensamento na criança surda, já que, 

de acordo com Quadros, a alfabetização dos surdos ocorre quando em contato com a sua língua 

natural, no caso, a língua de sinais. Nesse viés, refletir como a escrita de sinais, a partir do uso 

do SignWriting auxilia o surdo no seu desenvolvimento cognitivo, torna-se pertinente. Para 

Wanderley (2012), 
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É importante fundamentar a representação da escrita própria da primeira língua, 

ou seja, a escrita de sinais, tendo o apoio de uma cultura própria na qual se possa 

perceber o profundo sentido da linguagem e vencer, com facilidade e assim ter 

a possibilidade de aprender outra escrita como segunda língua, que é português. 

(WANDERLEY, 2012. p. 52). 

 

Mediante o exposto, é importante pensar no momento de intervenção do desenvolvimento 

da escrita da criança surda de forma que esta sinta-se respeitada. Nisso, a criança poderá 

aprofundar seus conceitos utilizando materiais próprios da sua língua natural. Logo, 

compreender as características da escrita de sinais, nesse caso da pesquisa, o sistema 

SignWriting, torna-se viável para que a criança comece a representar o seu pensamento fazendo 

uso dessa escrita. 

Análogo a isso, Wanderley (2014) traz em seu artigo sobre o lúdico na produção e leitura em 

escrita de sinais, estratégias de ensino e uso da escrita de sinais em SignWriting a partir de 

uma pesquisa feita na Escola Estadual de Educação Especial Dr. Reinaldo Fernando Coser em 

Santa Maria, Rio Grande do Sul. A metodologia apresentada pela autora mostra a necessidade 

de adaptar as atividades ao ano de estudo do surdo, bem como o uso do lúdico como forma de 

atração e assimilação da aprendizagem. Ademais, o papel do professor é fundamental nesse 

processo, pois além de mediador, precisa utilizar estratégias que desenvolvam o interesse de todos. 

A pesquisa também mostrou que “trabalhando com o foco de pesquisa no processo de 

desenvolvimento na leitura e escrita de sinais da aluna, pude registrar como ela conseguiu fazer 

uma escrita rápida e sem aparentar grande dificuldade”. (WANDERLEY, 2014, p.179). Nesse 

sentido, trabalhar a escrita de sinais na alfabetização da criança surda proporciona a essa um 

desenvolvimento pleno, já que o uso desta modalidade de escrita se mostra de rápida assimilação 

por elas. Isso se deve ao fato da escrita de sinais ser a modalidade de escrita da língua de 

sinais, natural da criança surda. “Conclui que apesar de estudar muito mais o Português, prática 

das escolas, em relação à Escrita de Sinais, percebe-se que a aluna surda percebe ter mais 

facilidade em entender a Escrita de Sinais.” (WANDERLEY, 2012, p.85). 

Por meio de um estudo de práticas pedagógicas realizadas na Escola Especial para Surdos 

Frei Pacífico (ESFP), instituição bilíngue para surdos do Estado do Rio Grande do Sul, que 

possui alunos matriculados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os autores Carneiro, 

Lombardi & Ayres (2018) apresentaram no I Simpósio da Amazônia Oeste Brasileira sobre 
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Escrita da Língua de Sinais, os resultados de processos de alfabetização e letramento de alunos 

surdos a partir da escrita da língua de sinais no sistema signwriting. Na pesquisa, pode-se 

observar através de atividades propostas por professoras bilíngues da escola, que a escrita de 

sinais ajudou na melhora da produção de textos dos alunos, pois estes não conseguiam produzir 

frases simples usando a língua portuguesa, mas com o uso da escrita de sinais no processo de 

desenvolvimento da leitura e da escrita foi possível ver a diferença e evolução do aluno quanto 

à organização do seu pensamento e desenvolvimento do mesmo. As análises dos autores mostram 

que: 

 

No momento da tradução para o português, os alunos sinalizaram o que haviam 

escrito, enquanto as professoras transpunham o texto, mostrando as diferenças 

de estrutura e de forma existentes entre os sistemas. Além disso, vê-se que, na 

produção do aluno, havia dois estilos de escrita: horizontal, no caso de escrita 

do título em português, e vertical, no caso da ELS. Isso parece evidenciar que o 

aluno estava ciente de que a língua portuguesa e a LIBRAS/ELS são diferentes. 

Esta separação, segundo relatos das professoras, é muito importante, tendo em 

vista que muitos dos alunos ficavam frustrados por não saber escrever o que, 

para eles, seriam as suas línguas naturais. Dessa forma, percebem que o 

português escrito não é uma representação da LIBRAS, mas uma outra língua 

que circula na sociedade ouvinte. (CARNEIRO, LOMBARDI & AYRES, 

2018, p. 10) 

 

Dessa forma, pensar no uso da escrita de sinais como aliada ao desenvolvimento da escrita 

na língua portuguesa do aluno surdo, é proporcionar a este uma autonomia e confiança por está 

utilizando um sistema de escrita compatível com a sua língua natural e poder pensar respeitando 

a sua forma de entender o mundo. Com isso, tende a conseguir organizar sua escrita no português 

e a ampliar seu vocabulário nesta por já terem organizado sua escrita a partir da L1. Logo, aponta- 

se que essa estratégia de uso do SignWriting, juntamente com o desenvolvimento da escrita do 

português resulta num bilinguismo pleno do surdo, já que na pesquisa as próprias crianças 

identificaram o português como não sendo uma escrita própria da Libras. 

Hautrive e Souza (2010) mostram em seu trabalho sobre a escrita de sinais como meio 

natural para a alfabetização de crianças surdas que a substituição da escrita convencional da 

língua portuguesa por produções livres de notações com uso da escrita de sinais, revelou-se uma 

maior aceitação das crianças surdas, já que a pesquisa mostra as observações das primeiras 

notações das crianças surdas e os resultados apresentados apontam que as crianças surdas 
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possuem estágios de desenvolvimento desses escritos. Assim, como uma evolução construtiva 

da escrita destas, pois apontaram para uma evolução para a escrita do sinal. A pesquisa também 

mostra a estabilidade na escrita de sinais dos alunos, ou seja, estes sabiam o significado de cada 

símbolo que representava cada palavra, o que comprovou que a escrita de sinais é a correta na 

representação das línguas de sinais. Para as autoras, 

 

Os estudos sobre a comunidade surda estão direcionados para o entendimento 

do surdo, suas potencialidades, sua língua, sua cultura, sua forma peculiar de 

pensar, de agir etc., e não apenas para os aspectos ligados à surdez. Nesse 

sentido, as realidades psicossocial, cultural e linguística são consideradas como 

balizadoras e desencadeadoras do processo educacional. (HAUTRIVE E 

SOUZA, 2010, p. 184). 

 

Diante disso, vê-se que o modelo de ensino de escrita de uma língua oral- auditiva, pode 

criar uma confusão no pensamento do surdo que tem como natural a língua de sinais. Vale 

ressaltar, que a escrita de sinais pode representar um alicerce para uma educação mais efetiva do 

surdo, pois por meio dos resultados mencionados a escrita de sinais pode representar um papel 

central no auxílio do desenvolvimento da escrita do português. Essa visão, expõe a relevância da 

escrita de sinais para a alfabetização do surdo, já que esta possibilita a este explorar os recursos 

oferecidos pela escrita de sinais e a partir disso utilizá-la em diferentes situações. E ainda, usá- 

la em processos dinâmicos e que provoque, no surdo, associá-las às práticas socioculturais. 

O processo de alfabetização e letramento em escrita de sinais foi alvo de pesquisa 

realizada por Maia, Lima & Costa (2016). Esta mostrou diferentes processos de aquisição da 

escrita de sinais pelos surdos de Aracaju. Utilizou-se o sistema de SignWriting (SW) criado por 

Valerie Sutton. Esse sistema é o mais utilizado mundialmente acerca da escrita de sinais e é um 

sistema composto de dez categorias e essas categorias são a partir de três elementos manuais: 

movimento, orientação e configuração de mão. Segundo os autores, a observação mostrou que a 

escrita de sinais usada pelo aluno surdo é a mais viável para se alcançar o aprendizado concreto, 

pois ao fazerem uma comparação das atividades de cada aluno, a tentativa de escrita deles é muito 

parecida. 

Além disso, a pesquisa aponta que no ensino do SignWriting, os alunos tiveram um pouco 

de dificuldade em entender, porém diante de alguns exemplos de sinais que continham símbolos e 

atividades de leitura dos sinais escritos em SignWriting, os alunos puderam clarear seu 
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conhecimento. Com base em dados preliminares, percebeu-se também que há diferentes 

processos de aquisição de escrita de sinais por surdos aracajuanos. 

Logo, fazer uso da escrita de sinais no desenvolvimento da escrita e apreensão do processo 

de alfabetização e letramento da criança surda, é permitir a esta um conhecimento mais adequado 

de se expressar, respeitar sua cultura e uso da sua língua visual-espacial. Desse modo, facilita a 

evolução da competência linguística da criança surda que é exigida a escrever utilizando apenas 

a escrita de palavras e símbolos de uma língua oral. Expor a criança a diferentes estratégias e 

recursos didáticos adaptados para a escrita de sinais mostra-se pertinente e auxiliar no processo 

de desenvolvimento da escrita em português das crianças surdas, pois a escrita de sinais respeita 

a maneira visual-espacial na qual o surdo desenvolve seu raciocínio. . 

Nessa perspectiva de estratégias, Stumpf (2009) realizou um trabalho sobre o ensino da 

escrita de sinais para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental desenvolvido na Escola de 

Ensino Fundamental Frei Pacífico. A autora percebeu que há uma necessidade de diferentes 

abordagens sobre o aprendizado da escrita de sinais. Todas devem respeitar o grau de 

desenvolvimento cognitivo e escolar das crianças surdas. A escrita de sinais trabalhada na 

pesquisa foi o sistema SignWriting. Dessa maneira, Stumpf distribuiu materiais que ensinava 

como escrever os sinais a partir do sistema de escrita, jogos e materiais adaptados do sistema 

SignWriting. 

Outro ponto apontado pela autora foi a produção de cartazes com desenhos escritas nas 

duas línguas, “para que elas possam se habituar com a ideia de que existe uma escrita para os 

sinais diferente da escrita da língua oral”. (STUMPF, 2009 

p. 19). Também, uma das estratégias aplicadas foi perguntas e respostas através da escrita de 

frases no sistema mencionado acima. Os resultados apontados mostraram uma direta associação 

ao sinal escrito e que entenderam completamente a frase através da leitura. 

O uso da escrita de sinais, segundo a autora, permite às crianças, depois que aprendem 

símbolos da escrita de sinais, apresentarem muitas ideias e variações na escrita por se sentirem 

menos inseguras ao expor seus pensamentos sem precisar ser na língua oral. Por isso, o uso da 

escrita de sinais favorece ao surdo o desenvolvimento da sua linguagem e da sua escrita a partir 

da sua língua natural, ou seja, da sua língua de sinais. 

Em relação ao ensino dos surdos, Stumpf (2002) diz que 
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as escolas de surdos precisam colocar rapidamente a escrita de sinais no 

currículo, pois suas aulas proporcionam oportunidades importantes para os 

surdos de aprender também língua de sinais. Exercitamos muitas aprendizagens 

de sinais quando procuramos pela melhor grafia de um sinal. (STUMPF, 

2002:65 In: PONTIN e SILVA, 2010) 

 

A escrita de sinais como meio de facilitar a aprendizagem da língua portuguesa pelo aluno 

surdo foi abordada também por Alves & Medeiros (2014) e trazem que “os alunos surdos são 

beneficiados porque ao escreverem os sinais poderão analisar melhor a estrutura da sua L1, 

aperfeiçoando e aprofundando a compreensão desta língua e da sua respectiva gramática”. 

(ALVES & MEDEIROS, 2014, p. 8). Além disso, as autores falam que o contato com a Libras 

quando maior, mais possibilita a compreensão de maneira mais natural dessa língua 

 

Quando primeiro é introduzida a escrita de sinais para depois ser a escrita do 

português é criada uma circunstância que pode produzir no aluno surdo o 

estímulo do raciocínio para aprender a L2, ajudando-o a fazer uma comparação 

entre os textos produzidos em escrita de sinais e os produzidos em português. 

(ALVES & MEDEIROS, 2014, p. 8) 

Nesta questão, as autoras mostram a importância que o uso do texto através do 

SignWriting junto a língua portuguesa traz ao surdo para uma compreensão e leitura mais 

autônoma. Isso deve ao fato de permitir ao aluno pensar primeiro em um sistema de escrita que 

respeita sua língua natural. Do mesmo modo, proporciona ao aluno surdo aprender de maneira 

natural usando as duas modalidades de escrita. Ou seja, a modalidade correta no uso da sua língua 

natural e a modalidade oral-auditiva exigida no país, no caso a língua portuguesa. 

Silva (2009), diz que há um conflito na leitura dos surdos quando estes são exigidos lerem 

diretamente em sua segunda língua. Parte disso, deve-se ao fato da língua natural do surdo ser a 

língua de sinais e esta possuir propriedades e elementos estruturais próprios que a diferencia da 

língua oral-auditiva. Em suma, perceber o mundo de uma maneira visual e ter que se expressar 

em uma modalidade de escrita incompatível com a sua língua natural, trará consequências na 

leitura e escrita do sujeito surdo. “No entanto, para os estudantes surdos, todas estas vantagens 

que a leitura e a escrita oferecem só terão efeito se o código linguístico utilizado for naturalmente 

acessível”. (SILVA, 2009, p. 53). Dessa forma, a escrita de sinais se faz importante. “A realidade 

hoje mostra que uma das principais dificuldades dos educadores de surdos está exatamente no 
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processo de ensino da leitura e escrita da língua portuguesa como segunda língua”. (SILVA, 

2009, p. 53) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa maneira e mediante as análises citadas no trabalho sobre pesquisas já realizadas 

sobre a temática, percebe-se que a escrita de sinais quando ensinada cedo e estimulada de forma 

correta que venha a somar no aprendizado a criança, torna-se um elemento somador no sentido de 

auxiliar a criança surda a organizar e desenvolver seu raciocínio em uma modalidade de escrita 

que respeita sua língua natural. Logo, permite que o surdo perca mais o receio de se expressar 

utilizando a escrita oral- auditiva. Ou seja, possibilita um desenvolvimento pleno do surdo. 

A escrita de sinais, mostra-se eficiente quando trabalhada junto com a língua de sinais 

por respeitar a compreensão visual-espacial. Assim, cumpre o seu papel e como Stumpf diz: 

“Nós, surdos, precisamos de uma escrita que represente os sinais visuais-espaciais com os quais 

nos comunicamos, não podemos aprender bem uma escrita que reproduz os sons que não 

conseguimos ouvir.” (2011a, p. 63). Nisso, fica claro o quanto a escrita de sinais é importante 

nesse processo de alfabetização do surdo. 

As análises da pesquisa também apontam para a necessidade do respeito à aquisição da 

linguagem pela criança desde cedo. É preciso que a criança tenha contato com a sua língua 

natural, também que o meio no qual ela esteja inserida, proporcione isso a ela para que a criança 

possa ter o domínio da língua de sinais e assim, ter um melhor desenvolvimento cognitivo. Desse 

modo o uso da língua de sinais aliado a escrita de sinais, evita ao surdo um possível conflito 

linguístico e cognitivo, pois este estará fazendo uso de modalidades compatível e facilitará a 

compreensão e organização deste para uma escrita na modalidade de língua oral- auditiva porque 

o surdo perde mais o receio de se expressar utilizando a escrita oral- auditiva. 

Ademais, as leituras também apontam para uma necessidade de implantação e ampliação 

do ensino da escritas de sinais para o surdo. Outro ponto mencionado é a importância de 

estratégias de ensino tanto da escrita de sinais quanto desta aliada ao ensino da escrita em língua 

portuguesa, já que é necessário criar atividades que facilitem e estimulem os alunos a utilizarem 

esse sistema de escrita. 
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Além disso, o uso da escrita de sinais representou uma melhora da produção de textos 

dos alunos por não não conseguiam produzir frases simples usando a L2. No entanto, com o uso 

da escrita de sinais foi possível ver a diferença e evolução do aluno quanto à organização do seu 

pensamento e desenvolvimento na escrita do mesmo. Dessa forma, o surdo se sente confiante e 

com mais autonomia em sua escrita. 

Vale ressaltar, a importância da diferença na aquisição da escrita de sinais, pois o sistema 

SignWriting abordado na pesquisa representa uma complexidade de características que 

precisam ser ensinadas de acordo com suas necessidades e respeitando a faixa etária e nível 

de ensino dos alunos surdos, já que o processo de aquisição é diferente nas diferenças etapas de 

produção. 

Portanto, percebe-se a importância que a escrita de sinais pode representar no 

desenvolvimento pleno do surdo, pois é uma modalidade que respeita a língua de sinais e 

proporciona ao aluno surdo meios de desenvolvimento cognitivo a partir de produções livres na 

sua língua natural, o que mostra uma maior aceitação das crianças surdas. 
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Resumo: O artigo apresenta resultados parciais de pesquisa de iniciação científica da UEMASUL, 

desenvolvida no campus Açailândia/MA, que trata de estudos semânticos, visto que a significação 

linguística possibilita a leitura e produção textual dos vários gêneros, viabilizando assim, melhor 

interpretação e compreensão. Diante disso, a pesquisa tem por objetivos selecionar e analisar livros didáticos 

de Língua Portuguesa do ensino fundamental dos séculos XX e XXI, com metodologia de abordagem 

qualitativa e pesquisa bibliográfica. Para tanto, o corpus constitui-se dos livros didáticos do 6° ano “ALP: 

Análise, linguagem e pensamento”, de Cócco e Hailer (1993), e “Português Linguagens”, de Cereja e 

Cochar (2015), dessa forma, tem-se como base teórica Bechara (2004), Cançado (2012), Valente(1998), 

Marques(1996) e Nascimento (1998). Nos resultados, fica evidente que a obra da década de 1990 expõe a 

temática semântica sem conceitos teóricos e atividades com o assunto implícito; ao contrário da obra da 

década de 2010, que abrange um vasto conteúdo, contemplando a teoria e atividades, identificadas em todas 

as unidades na seção “Semântica e Discurso”. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Semântica. Língua Portuguesa 

 

Introdução 

 

A proposta de trabalho intitulada “O estudo da Semântica no livro didático de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental em Açailândia/MA dos séculos XX e XXI” está inserida na 

Linha de pesquisa em Linguagem, Memória e Ensino, desenvolvida pelo Grupo de Estudos 

Linguísticos do Maranhão – GELMA, da UEMASUL, que está cadastrado no Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  

Para a análise dos manuais didáticos e do entendimento do que venha a ser semântica, seus 

aspectos e características, foram lidas algumas obras dos teóricos: Bechara (2004); Marques 

(1996); Cançado (2012); Valente (1998) e Ilari (2001).  

Por isso, o estudo tem por objetivo geral identificar o conteúdo da Semântica nos livros 

didáticos de ensino de língua portuguesa do Ensino Fundamental do 6º ano, de escolas de rede 

pública do município de Açailândia/MA dos séculos XX e XXI, considerando que, com base em 

observações, não há publicações científicas com foco nesse campo investigativo. O corpus da 

análise constitui-se dos livros didáticos do 6° ano “ALP: Análise, linguagem e pensamento”, de 

Cócco e Hailer (1993), e “Português Linguagens”de Cereja e Cochar (2015).  
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Portanto, nesse caso, foi selecionado o livro do docente, que possui as respostas das 

perguntas dos exercícios e, também, existe ao final um manual do professor com orientações. Nessa 

perspectiva, a análise aborda a Organização e Semântica da Língua Portuguesa.  

 

Objetivo geral 

 

Identificar o conteúdo da Semântica nos livros didáticos de ensino de língua portuguesa do 

Ensino Fundamental de Açailândia/MA dos séculos XX e XXI. 

 

Objetivos específicos 

 

• Selecionar manuais didáticos de ensino de língua portuguesa de Açailândia/MA dos 

séculos XX e XXI; 

• Analisar manuais didáticos de ensino de língua portuguesa de língua portuguesa de 

Açailândia/MA, desse período; 

• Apresentar os resultados em congressos e/ou seminários locais, estaduais nacionais;  

• Divulgar os resultados em artigos científicos e congressos. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada nessa pesquisa é bibliográfica, sendo assim, o presente trabalho 

pode ser classificado como uma pesquisa exploratória, com levantamento bibliográfico teórico. De 

acordo com Gil (2008), a finalidade de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com o assunto, 

ainda, pouco conhecido ou explorado.  

A partir disso, foram primeiramente estudadas as teorias recomendas que contemplem a 

temática com o objetivo de adquirir conhecimento teórico para o fomento da pesquisa. Além disso, 

a pesquisa está seguindo um processo que envolve as seguintes etapas: a) levantamento 

bibliográfico; b) busca das fontes – livros didáticos; c) leitura do material; d) análise do material – 

livros didáticos e) produção de textos. 

O corpus contemplado para análise foram os manuais didáticos do 6º anode Cócco e Hailer 

(1993) e Cereja e Cochar (2015), que estão inseridos nas coleções adotadas no ensino fundamental 
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do município de Açailândia-MA dos séculos XX e XXI. Após a identificação do conteúdo de 

semântica nos livros didáticos selecionados, está sendo realizada uma identificação dos aspectos 

semânticos abordados nas obras. 

 

Resultados 

 

Estudos semânticos 

 

Os estudos semânticos são fundamentais, visto que a significação linguística possibilita a 

leitura e produção textual dos vários gêneros, viabilizando, assim, melhor interpretação e 

compreensão. Assim, aproximadamente no ano de 1825, originou-se uma nova ciência que 

inicialmente levou por nome semasiologia, segundo Ullmann (1997, apud DUARTE, 2001, p. 32), 

“semasiologia seria uma disciplina nova, histórica, que estudaria os princípios que presidem à 

evolução do significado das palavras”, o que, logo depois, foi conceitualizada com outros 

pensamentos.  

Essa ciência, a chamada “semasiologia”, foi usada apenas em 1886, por Hermann Paul na 

segunda edição de uma relevante obra da escola neogramática, Princípios fundamentais da história 

da língua (Prinzipien der Sprachgeschichte) em um capítulo a respeito da significação das palavras 

e seu desenvolvimento. No entanto, segundo Duarte (2001, p.32) a palavra semântica foi 

empregada pela primeira vez em um artigo publicado numa revista de estudos clássicos, Duarte 

menciona: 

 

O estudo que propomos ao leitor é de natureza tão nova que nem chegou ainda a 

receber um nome. A preocupação da maioria dos linguistas tem-se voltado 

sobretudo para a análise do corpo e da forma das palavras: as leis que presidem à 

alteração de sentidos, à escolha de novas expressões, ao nascimento e à morte das 

locuções foram deixadas à margem ou apenas acidentalmente assinaladas. Como 

este estudo, do mesmo modo que a fonética e a morfologia. Merece ter seu nome, 

nós o chamaremos semântica (do verbo semaínein), isto é, a ciência das 

significações. (BREAL, 1925 apud DUARTE, 2001, p. 33).  

 

Em meados do século XX, como afirma Marques (1996, p.33), alguns autores, como 

Darmesteter (1849), Breal (1832) e Silva Jr. (1842), dão a definição deste estudo que depois de 

instituído foi alvo de muitas pesquisas e estudos diversificados quanto à natureza e ao objeto da 

semântica.  
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Com isso, a linguagem se apresenta, conforme 

destaca Duarte (2001, p. 35), como um ser histórico, 

instrumento de comunicação social e cultural. As mudanças 

semânticas seriam consequência de mudanças históricas de 

uma comunidade, tendo também influências socioculturais.  

 

Discussão 

 

Ocorpus constitui-se dos livros didáticos do 6° ano 

“ALP: Análise, linguagem e pensamento”, de Cócco e 

Hailer (1993), e “Português Linguagens”, de Cereja e 

Cochar (2015). Para a análise, o trabalho aborda a 

Organização e Semântica da Língua Portuguesa. 

 

Organização da obra “ALP: Análise, linguagem e pensamento”, de Cócco e Hailer (1993) 

 

A primeira obra a ser analisada é o livro didático “ALP5: Análise, Linguagem e 

Pensamento” de Língua Portuguesa correspondente à quinta série do ensino fundamental – Livro 

do Professor, editado em 1993. O livro contém 128 páginas, sendo que, no final, há, em anexo, 

mais 54 páginas com orientações para o professor. O mesmo foi adotado em todas as escolas do 

município de Açailândia/MA na década de 1990.  

Observa-se que, na Fig.1, a capa é composta de diferentes cores, entre elas: rosa, verde, azul, 

vermelho, preto, roxo, laranja e rosa choque. 

Ainda, no que se refere à linguagem não-verbal, no centro da capa há uma imagem com 

dois indivíduos e da boca deles saem letras, palavras e falares informais, que podem referir-se, à 

diversidade que a língua possui com relação à variedade linguística. Nessa perspectiva, a linguística 

está relacionada com a linguagem. Pois, segundo Fiorin (2003, p. 14), “convém enfatizar que a 

Linguística detém-se somente na investigação científica da linguagem verbal humana”.  

Ainda na capa, há algumas informações como o título do livro didático: “ALP: Análise, 

Linguagem e Pensamento”; a matéria: Língua Portuguesa;o tema: A diversidade de textos numa 

proposta socioconstrutivista; o código da coleção: 158038; a editora: FTD; autores: Maria 

Figura 1 – “ALP5: Análise, 

Linguagem e Pensamento”, de Cócco e 

Hailer(1993, capa).. 

Fonte: Cócco e Hailer(1993, capa). 
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Fernandes Cócco e Marco Antonio Hailer; o 5 indicando 

a quinta série e restrições como: não-consumível e livro 

do professor, venda proibida.  

Vale ressaltar que a capa da obra não é tão 

chamativa, por isso, não desperta de imediato a leitura e 

curiosidade do leitor. A imagem não ficou clara e bem 

compreensível, em vista disso, requer um pouco mais de 

esforço do leitor para compreender o que vai abordar o 

livro.  

Na Fig. 2, observa-se que, na segunda capa da obra, se 

repete algumas informações que contém na capa, como 

o título do livro didático, a imagem, o tema, autores, a 

restrição, editora e série.  

Entretanto, não há a diversidade de cores que a 

capa possui, mas o predomínio da cor branca. 

Na Fig. 3, pode-se ver que no verso da segunda capa contém os dados da editora, a ficha 

catalográfica, índices para catálogo sistemático e uma 

minibiografia dos autores da obra.  

Inclusive, destaca que Maria Fernandes Cócco tem 

licenciatura em Letras e Pedagogia pela USP, com 

especialização em Alfabetização e Ensino de Línguas 

em Buenos Aires, Madrid e Universidade de Genebra. 

Além disso, a autora desenvolveu projeto de pesquisa na 

área de Linguagem e prestou assessoria a instituições 

educacionais públicas e particulares, em vários estados 

do Brasil, na área de Planejamento Curricular. Marco 

Antonio Hailer, por sua vez,tem bacharelado em Música 

e Licenciatura em Educação artística pelo Instituto 

Musical de São Paulo, com especialização em Psicologia 

Histórico-Cultural pela Universidade Complutense de Madrid. Participou de seminário sobre a 

Figura 2 – “ALP5: Análise, Linguagem e 

Pensamento”, de Cócco e Hailer(1993, 

segunda capa). 

 

Fonte: Cócco e Hailer(1993, segundacapa). 

 

 

Figura 3 – “ALP5: Análise, Linguagem e 

Pensamento” – ficha catalográfica. 

Fonte: Cócco e Hailer, 1993, ficha 

catalográfica. 

 

 

ytrwyy 
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teoria piagetiana na Universidade de Friburgo (Suíça). Atuava como consultor educacional de 

Secretarias Municipais de Educação, em São Paulo e no Paraná. 

Ainda na Fig. 3, observa-se que no verso da segunda capa há os nomes dos autores da 

editora, assessoria editorial, preparação, revisão, edição de arte, projeto gráfico, ilustrações, capa, 

gráficos, editoração eletrônica e da coordenação de editoração eletrônica.  

Acrescenta- se, ainda, que o livro didático analisado é organizado por Índice, como se pode 

constatar na Fig. 4 e na Fig. 5, disposto em três Unidades que não estão explicitadas no índice. 

Contudo, ao descrever a forma de exploração do livro, na parte de orientações para os professores, 

anexada no final do livro, Cócco e Hailer (1993) afirmam queo volume da 5ª série está dividido 

em três Unidades temáticas, a saber: Unidade I – “Lugares e pessoas”; Unidade II – “O tempo 

através do tempo” e Unidade III – “Curiosidades”. Após as unidades, há no final do índice, em 

“anexo”, sugestões de roteiro para análise literária: 

         
 

Segundo os autores, Cócco e Hailer (1993, p. 19), “nessas unidades trabalha-se a linguagem 

com textos diversificados, explorados em atividades que enfatizam os eixos específicos do 

componente curricular da Língua Portuguesa: linguagem oral, leitura, produção, gramática e 

literatura”. 

Figura 4 – “ALP5: Análise, Linguagem e 

Pensamento” – Índice parte 1 

 

Fonte: Cócco e Hailer, 1993.  

Figura 5 – “ALP5: Análise, Linguagem 

e Pensamento” – Índice parte 2 

 

Fonte: Cócco e Hailer, 1993. 
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Cada atividade sobre os textos indicados nas Unidades é organizada em tópicos denominados 

exploração, extrapolação, produção, gramática textual e avaliação. 

Entretanto, há alguns textos que não são explorados por todos os tópicos propostos, pois essa 

divisão em tópicos nem sempre fica clara quando as questões são apresentadas aos estudantes.  

Para Cócco e Hailer (1993), exploração é a fase de estudo em que as questões ou propostas 

levam à leitura e compreensão do texto em profundidade e englobam conteúdo, estrutura e discurso. 

Extrapolação diz respeito a questões que trabalham com a temática, embora não abordem o 

conteúdo específico do texto. Na produção textual, os autores recomendam que o aluno deve 

redigir, levando em consideração a macroestrutura e a superestrutura esquemática do texto, não 

esquecendo aspectos da microestrutura.  

O desenvolvimento da gramática textual, segundo Cócco e Hailer (1993, p.19) seguem 

dois caminhos, em que “pesquisas e estudos sobre análise linguística apontam para uma nova 

maneira de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de gramática: reflexão, investigação, 

exploração, construção e aplicação de conceitos gramaticais”. A outra forma é desenvolvendo um 

trabalho de gramática textual, isto é, atividades que levam à reflexão sobre os vários assuntos 

gramaticais a partir da exploração e da comparação de tipos diversificados de textos. Na sequência, 

exemplificam como fazer sugerindo que o aluno pode 

analisar o uso dos tempos verbais, a relação da morfologia 

com a sintaxe, as figuras de linguagem, dentre outros.  

Acrescenta-se, ainda, que, segundo os autores, o 

objetivo da ficha de auto avaliação é levar o estudante a 

refletir sobre os elementos característicos do texto 

produzido, corrigir o que for possível e lembrar os 

elementos básicos ao escrever novamente um texto do 

mesmo tipo. Além disso, a ficha de avaliação permite ao 

professor corrigir e avaliar mais objetivamente.  

Ainda no que se refere à estrutura da obra 

analisada, na Fig. 6, a contracapa do livro didático, possui 

os nomes dos filiais e distribuidores da editora FTD, o código de barra, o título do livro: “ALP: 

Análise, Linguagem e Pensamento”, o número 5 indicando a quinta série, nome da editora: FTD e 

o logotipo da editora.  

Figura 6 – “ALP5: Análise, Linguagem 

e Pensamento” – contracapa 

Fonte: Cócco e Hailer, 1993. 
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A contracapa é composta pelas cores: branco, roxo, laranja, verde e preto.  

Portanto, vale ressaltar que a obra analisada repete a estruturade Unidades e é composta por 

capas que apresentam informações básicas, sem muitas ilustrações, imagens ou figuras. 

 

Semântica da língua portuguesa na obra “ALP: Análise, linguagem e pensamento”, de 

Cócco e Hailer (1993) 

 

O livro didático “ALP5: Análise, Linguagem e Pensamento”, de Cócco e Hailer (1993), 

contêm em cada Unidade atividades referentes a textos diferenciados, nas quais em algumas 

questões abordam a temática da significação das palavras e um dos fenômenos da semântica 

lexical: os sinônimos. 

De acordo com Marques (1996, p.15), “a semântica tem por objeto o estudo do significado 

(sentido, significação) das formas linguísticas: morfemas, vocábulos, locuções, sentenças, conjunto 

de sentenças, textos etc., suas categorias e funções na linguagem”.  

Ainda seguindo a mesma ideia, segundo Valente (1997, p.187), “a semântica é o estudo da 

significação das palavras”. E, com esses conceitos teóricos, pode-se constatar que a obra analisada 

apresenta o conteúdo de semântica.  

Observa-se, na Fig. 7, uma atividade na página 13 da obra, intitulada “Exploração” 

encontrada na Unidade 1, sobre o texto “Nomes de 

gente”, de Geraldo Azevedo e Renato Rocha,em que na 

questão 4, menciona-se a respeito do significado do 

nome das pessoas.  

Segundo Cócco e Hailer (1993), normalmente, 

os nomes das pessoas têm uma história ou um motivo 

para sua escolha. Assim sendo, os autores recomendam 

aos professores que, se os alunos não souberem a razão 

da escolha de seus nomes, se podem discutir o 

significado deles segundo a tradição.  

Ainda na mesma página, encontra-se outra 

atividade, intitulada “Extrapolação”, e na primeira 

questão pede para que o aluno faça uma árvore 

genealógica da sua família, colocando, se possível, o 

Figura 7 – “ALP5: Análise, Linguagem e 

Pensamento” – Atividade da p. 13. 

 

Fonte: Cócco e Hailer, 1993. 
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significado do nome de cada um dos seus familiares. Nota-se que estas atividades focam na questão 

da significação das palavras e exploram o conteúdo de semântica.  

Nota-se, na Fig. 8, uma atividade na página 45 do livro didático, intitulada “Gramática 

textual” na Unidade 2, sobre os textos “No botequim”, 

de Jô Soares, e “Conversa de botequim”, de Noel Rosa, 

em que aquestão1pede ao estudante o significado da 

palavra “botequim”. Destacando, assim, mais uma vez 

o conteúdo de semântica.  

E a questão 2 pergunta ao estudante qual é o 

sinônimo de “botequim” no texto de Jô soares. De 

acordo com Cócco e Hailer (1993), no texto de Jô 

Soares, o sinônimo de “botequim” é “lanchonete, café”. 

Os autores, ainda, ressaltam que é bom comparar esse 

significado com o do texto de Noel Rosa, no qual o 

sentido mais apropriado da palavra “botequim” é “bar”. 

Nessa questão fica evidente a presença de um dos 

fenômenos da semântica lexical: os sinônimos.  

Segundo Araújo (2018), “sinônimos são palavras de mesma classe gramatical que possuem 

significados idênticos ou muito próximos”. Assim, “uma palavra é considerada sinônima de outra 

quando pode substituí-la em diferentes contextos sem que haja alteração de sentido”.  

Por isso, é preciso considerar sempre o sentido da frase para sabermos se uma palavra, tida 

como sinônimo de outra, pode substituí-la sem prejuízo para o sentido.  

A questão 3 solicita ao estudante que descubra duas expressões que têm o mesmo 

significado no primeiro parágrafo do texto de Jô Soares e na primeira estrofe do de Noel Rosa. 

Conforme Cócco e Hailer (1993), os estudantes devem localizar as expressões “café com leite” e 

“média”. Nesta questão há a presença de sinonímia, que é um aspecto semântico; contudo, não está 

explícita a teoria na questão.  

Sobre o que é sinonímia, Valente corrobora que: 

 

É o emprego de significantes diferentes com significados iguais. Cabe ressaltar 

que não existe sinonímia perfeita, uma vez que duas ou mais palavras não podem 

ser rigorosamente iguais no plano do significado: ou a sinonímia não se repete em 

Figura 8 - “ALP5: Análise, Linguagem e 

Pensamento” – Atividade da p. 45. 

Fonte: Cócco e Hailer, 1993. 
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todos os contextos, ou surge um matiz semântico na expressão linguística. 

(VALENTE, 1998, p.194).  
 

Além disso, há outras questões em cada uma das Unidades do livro didático analisado que 

abordam a questão da significação das palavras, a exemplodos sinônimos. Contudo, não há, além 

desse, outros fenômenos da semântica.  

Portanto, no livro didático “ALP5: Análise, Linguagem e Pensamento”, Cócco e Hailer 

(1993) apresentam o conteúdo de semântica de forma muito indireta, pois não explicitam a teoria 

nas atividades. Os autores abordam os sinônimos ou sinonímia somente em três questões, duas na 

primeira Unidade e uma na terceira Unidade. 

 

Organização da obra “Português Linguagens”, de Cereja e Cochar (2015) 

 

O livro didático é um importante recurso pedagógico, pois é um meio que auxilia no 

processo de ensino. Ao analisar a capa da obra “Português Linguagens”, notam-se várias 

informações, incluindo o nome dos autores, William Cereja e Thereza Cochar (2015), Editora 

Saraiva, código da coleção, e explicitando que o livro é de uso exclusivo do professor, como se 

observa na Fig. 9: 

Adiante, verificam-se algumas imagens que trazem uma breve introdução sobre os assuntos 

estudados durante o uso do livro; a primeira imagem está 

relacionada a contos infantis, onde vários personagens 

estão em volta de um grande livro, o que mostra a intenção 

dos autores sobre o desempenho da obra na vida dos alunos.  

A segunda figura conta com a participação de uma 

moça que reflete bem os séculos antigos, com trajes 

tradicionais e a imagem tem uma resolução de retratos 

arcaicos. E, por fim, a terceira ilustração traz quatro 

adolescentes com mochilas nas costas, o que simboliza os 

estudantes. 

Analisam-se, também, cores que contemplam a 

capa do livro, essas trazem tons vermelhos, azuis, brancos 

e amarelos, essa alegria nas cores é que chama atenção das 

Figura 9 – Português Linguagens 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, Manual 

do Professor) – capa. 
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crianças. A coleção está em sua 9ª edição atualizada, por isso, essa obra é muito bem aproveitada 

e aceita pelos professores que almejam transformar seus ensinamentos de língua portuguesa. Para 

tanto, este manual está repleto de diversidade e de um vasto conteúdo sobre Língua Portuguesa e 

Linguística.  

Na segunda capa do livro, estão inseridas as informações complementares dos autores, 

como suas formações acadêmicas e suas outras obras publicadas; visto que os dois escritores são 

da área de Português. Willian Roberto Cereja, Professor graduado em Português e Linguística, é 

também Mestre em Teoria Literária e Doutor em Linguística Aplicada e Análise do Discurso. 

Thereza Cochar Magalhães é Graduada em Português/Francês e Mestra em Estudos Literários. Em 

continuidade, na parte inferior do manual, repete-se o componente curricular, a editora, o ano da 

edição e o ano do manual analisado. 

Notam-se, logo após folhear as duas primeiras páginas do manualobra “Português Linguagens”, de 

Cereja e Cochar (2015), em grande tom amarelo, uma breve conversação entre o autor e o discente. 

Embora o chamado seja para os alunos, essas informações também fazem parte do manual do 

professor,  como se observa na Fig. 10, 

essa apresentação é vista como um 

reforço de informação que os docentes 

podem estar praticando para com os 

estudantes, por outro lado, observa-se 

que o “Caro estudante” pode ser 

entendido como um diálogo entre os 

autores e professores também, pois mesmo graduado, o mentor também está inserido na linha de 

“estudante”, visto que o aprendizado é diário, se presume que este tenha sido a intenção dos autores 

ao inserirem este diálogo ao alcance dos educadores. 

A estrutura e metodologia do manual está inserido no Sumário com quatro Unidades, 

cada Unidade possui quatro Capítulos, o último denominado Intervalo. Os conteúdos que 

contemplam cada uma das unidades são diversificados e consideram os temas transversais, as 

recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e a faixa etária dos alunos. 

Todas as aberturas de Unidades possuem, geralmente, uma figura ilustrativa voltada ao 

tema. Por consequinte, o capítulo que fecha as unidades, designado Intervalo, é exclusivo e 

diferente, pois traz momentos de socialização entre os alunos, juntamente com atividades lúdicas. 

Figura 10 – Diálogo entre os autores e os estudantes 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, Manual do Professor). 
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Além disso, como observa-se na Fig. 11, os capítulos estão ordenados em cinco seções centrais, 

estas estão presentes em todas as unidades da obra: Estudo do texto; Produção de texto; Para 

escrever com adequação, coerência, coesão, expressividade; A língua em foco e De olho na 

escrita: 

Salienta-se, ainda, como afirmam os autores 

Cereja e Cochar (2015, p. 297), que os textos 

trabalhados no manual “Português Linguagens” 

circulam diversas esferas sociais, como o ficcional, 

poético, publicitário e jornalístico. 

É relevante ressaltar que o tópico Semântica 

e Discurso contemplam uma grande parte do manual 

didático adotado no município, à vista disso, percebe-

se como a semântica se faz presente em muitas páginas 

da obra de Cereja e Cochar (2015), visto que esse 

conteúdo tem por objetivo ampliar a abordagem do conteúdo gramatical e explorar a semântica e 

análise do discurso, como mostra a Fig. 12.  

Semântica e Discurso é um tópico que se 

encontra no livro didático “Português Linguagens”, e 

se faz presente em todos os capítulos do livro, estão 

localizados nas Unidades 1, 2, 3 e 4, nos Capítulos 

um, dois e três, na Seção denominada Semântica e 

Discurso, nelas estão às questões enunciativas como 

contam os autores Cereja e Cochar (2015, p. 304), os 

distintos sentidos, atribuídos pelos diminutivos, o uso 

de variedades linguísticas de forma intencional, a 

variação de sentido do adjetivo e ambiguidade (duplo sentido). 

Contudo, trata-se de um tópico que traz por meio de atividades que proporcionam a análise 

de fatos linguísticos, interpretação de textos, à observação sobre os recursos semânticos que são 

expressos na língua. Ao analisar este manual didático, observa-se uma resposta, segundo Cereja e 

Cochar (2015, p. 304), que há muito tempo ansiavam os professores, as escolas e as propostas 

curriculares de vários Estados, que constatavam insuficiência sobre o conteúdo de semântica nas 

Figura 12– Conteúdo de semântica 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, Manual do 

Professor). 

Figura 11– Estrutura do sumário 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, Manual do 

Professor). 
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obras do ensino fundamental, pois se verificou na obra analisada “Português Linguagens” do 6° 

ano, um extenso material sobre esse ramo linguístico.  

Há atividades relacionadas à semântica existentes no manual ligadas a significação e 

interpretação das palavras, frases e textos, como se percebe na Unidade 1, capítulo 2, A língua 

em foco, na seção Semântica e Discurso, mais especificamente na página 49, questão dois, letra 

B e C, que relata questões pertinentes ao significado. 

Entretanto, constata-se na Unidade 2, capítulo 3, na seção central nomeada como Para 

escrever com expressividade, que há um conteúdo chamado O dicionário: palavras no contexto, 

que visa aprofundar e envolver os estudantes para o uso do dicionário. Nesse sentido, Marques 

(1996, p. 15) afirma que “A semântica tem por objeto o estudo do significado (sentido, 

significação) das formas linguísticas”, ou seja, mesmo não sendo titulada como Semântica e 

Discurso,essa seção contempla gradativamente o significado, visto que o dicionário é um 

instrumento ativo na busca das significações das expressões. 

A capa traseira do manual do professor traz apenas o código de barras centralizado, sendo 

uma diferença quanto ao livro do aluno, que normalmente contemplava o Hino Nacional. 

Em relação às propriedades semânticas descritas na obra “Português Linguagens”, foi 

encontrado duas, a propriedade Sinonímia, que, segundo Valente (1998, p.194), “É o emprego de 

significantes diferentes com significados iguais”, ou seja, palavras distintas, mas com significado 

parecido ou igual, como se vê na Fig. 13, em que a questão quatro, da seção Semântica e 

Discurso, de acordo com Cereja e Cochar (2015, 

p. 115), pede para o aluno procurar os vários 

sinônimos do adjetivo Bela. 

Ainda assim, é possível localizar na 

Unidade 4, Capítulo 1, na seção Semântica e 

Discurso, a propriedade semântica Ambiguidade 

que, de acordo com Cançado (2012, p. 70), 

“Temos, então, que a ambiguidade é, geralmente, 

Figura 13 – Propriedade sinonímia  

 
Fonte: Cereja e Cochar (2015, Manual do 

Professor). 
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um fenômeno semântico que aparece quando 

uma simples palavra ou um grupo de palavras 

é associado a mais de um significado”, como 

mostra na Fig. 14, que solicita ao estudante 

na questão um, indicar mais de um sentido as 

frases. 

Por fim, é relevante identificar que os 

aspectos semânticos estão cada vez mais 

presentes nos manuais didáticos, pois é fundamental o estudo dos significados desde o ensino 

fundamental, para que haja um conceito prévio sobre os conhecimentos específicos dessa área da 

língua portuguesa. 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que os estudos da semântica são fundamentais para a educação e, a partir de tais 

conhecimentos teóricos, foi possível desenvolver a criticidade, para que fosse feita a verificação 

do conteúdo de semântica nos livros didáticos de Língua Portuguesa adotada do Ensino 

Fundamental em Açailândia/MA nos séculos XX e XXI. 

Além disso, constatou-se que no corpus “ALP5: Análise, Linguagem e Pensamento” o 

conteúdo de semântica encontrado aparece de forma implícita, visto que o livro didático aborda, 

indiretamente, o assunto da significação das palavras, sem apresentar a teoria semântica. Ainda, na 

obra, os sinônimos ou sinonímia aparecem somente em três questões, duas na primeira Unidade e 

uma na terceira Unidade. 

Analisou-se, também,o estudo da semântica no manual didático “Português Linguagens”, 

de Cereja e Cochar (2015), que foi identificada em todas as Unidades na seção Semântica e 

Discurso. Além disso, detectou-se a presença dos fenômenos semânticos ambiguidade e sinonímia. 

Sendo assim, afirma-se que as seleções dos conteúdos voltados à significação permeiam o manual 

didático de forma significativa. 

Nas discussões, fica evidente que a obra da década de 1990 expõe a temática semântica sem 

conceitos teóricos e atividades com o assunto implícito; ao contrário da obra da década de 2010, 

Figura 14 – Conteúdo de ambiguidade 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, Manual do Professor). 
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que abrange um vasto conteúdo, contemplando a teoria e atividades, identificadas em todas as 

unidades na seção Semântica e Discurso. 
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PRODUÇÃO E DISPUTAS DE SENTIDO ENTRE SUJEITOS: AS PROVAS 

RETÓRICAS EM SESSÕES DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. 

 

Patrícia Rodrigues Tomaz (PPGEL/NEPAD/UFPI) 

João Benvindo de Moura (PPGEL/NEPAD/UFPI) 

 
Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta interdisciplinar, envolvendo a Linguística e o Direito 

e pretende desenvolver um estudo focando na mediação de conflitos e na análise do discurso dos sujeitos 

envolvidos no embate. A opção por esse estudo se justifica a partir da compreensão de que as relações de 

interface entre a Linguística e o Direito contribuem para o desenvolvimento de uma proposta 

interdisciplinar. Para este trabalho, a abordagem teórica insere elementos da Análise do Discurso de linha 

francesa (MAINGUENEAU, 1997, 2005, 2008, 2012). De maneira geral, busca analisar as provas retóricas 

(ethos, pathos e logos) que emergem na enunciação dos sujeitos em disputa participantes de sessões de 

mediação de conflitos. De modo específico, identificar padrões de comportamento, baseados nas expressões 

e emoções dos sujeitos envolvidos e caracterizar o discurso dos sujeitos envolvidos que se fundamenta sobre 

os postulados de Dominique Maingueneau e na retórica aristotélica. A abordagem da pesquisa é qualitativa, 

haja vista a interpretação e análise direta do fenômeno e exploratória, visando uma maior familiaridade do 

pesquisador com o tema. Serão utilizados exemplos reais para explicar o fenômeno, em um cenário onde 

possa ser demonstrada a aplicação prática do instituto jurídico da mediação de conflitos como forma de 

melhorar a prestação jurisdicional. Preliminarmente, conclui-se que a análise do discurso e das estratégicas 

argumentativas das partes contribui para uma boa mediação e pode efetivamente conduzir a um consenso, 

influenciando indiretamente os representantes de uma causa, beneficiando todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: Discurso. Retórica. Mediação de conflitos.  

 

Introdução 
 

Em uma experiência na qual o objetivo é identificar e descrever gestos, ações e 

interlocuções entre as pessoas, descobre-se a variedade de códigos sociais na forma de gestos e 

expressões que se desenvolvem no cotidiano. Embora não seja somente de elocução que trata o 

presente estudo, a compreensão que se tem da comunicação é, na maioria das vezes, ignorada em 

sua essência, pois o homem esquece do principal veículo de organização social: a linguagem. 

Para este trabalho, tomou-se como linguagem como mecanismo de expressão de 

pensamentos e ideias, os aspectos gestuais, fala e demonstrações faciais como formas de evidências 

de comunicação entre indivíduos. Em um determinado estudo de caso envolvendo uma sessão de 

mediação de conflitos, procuramos identificar elementos implícitos na comunicação, com o fim de 

facilitar a compreensão entre esses indivíduos de modo a alcançar um acordo. 

No presente estudo, busca-se reconhecer as diversas formas em que a linguagem emerge no 

meio social, evidenciando não somente categorias sociais, como padrões de comportamentos, mas 

aproximar-se de uma análise do discurso que torne possível a detecção de subjetividades, 

principalmente como a linguagem, em sentido amplo, se manifesta no cotidiano. O mediador, 
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durante uma sessão, deve considerar o que foi falado e o que não foi falado pelas partes, o dito e o 

não dito. 

 É consenso que antes da vocalização como ação comunicacional, houve a gesticulação 

como diálogo para fins de sobrevivência, sendo extremamente útil para a convivência dos grupos 

humanos. Na busca de compreender e solucionar problemas da sua própria existência o homem 

desenvolveu a comunicação e outras características importantes para sua permanência em todos os 

aspectos de sua existência. 

Essas características, como emoções e expressões faciais, gestos e palavras, revelam uma 

dualidade que permeia o universo da linguagem no sentido voltado inteiramente para o indivíduo. 

Não obstante essas características qualitativas do processo de identificação dos sujeitos, a 

linguagem, em seu sentido amplo, se faz entender mediante os códigos sociais expressos pelo 

sujeito e suas ações, regida por aspectos subjetivos que emergem de modo implícito no 

comportamento das pessoas. 

Ao estudarmos a linguagem, contrariando a Teoria Informacional da Comunicação de 

Jakobson1, não devemos analisar seus aspectos meramente estruturais, haja vista sua 

complexidade, pois há “necessidade de se articular a língua à sua exterioridade, considerando a 

produção de sentidos por meio da língua como trabalho simbólico, constitutivo do homem e de sua 

história” (MAGRI, 2009, p. 19). 

As pessoas, ao enunciarem, projetam uma imagem, construindo uma representação de si 

mesmas, dispostas a garantir a adesão do seu auditório e convencer pelo seu discurso. Essa 

construção de uma imagem de si para garantir o sucesso do seu empreendimento oratório é que 

constitui a noção de ethos. Segundo Amossy (2005), a imagem de si mesmo ou do outro, construída 

no discurso, tem sido chamada de ethos discursivo, categoria que norteia a presente pesquisa. 

 

O percurso do ethos - da antiguidade clássica à análise do discurso de linha francesa 

 

A noção de ethos vem do grego e significa “personagem” e é um conceito que remonta à 

Antiguidade Clássica (SILVA; ROSADO; MELO, 2012). Procura-se uma conceituação que possa 

                                                           
1 Segundo a teoria jakobsoniana, a noção de código é uma das limitações da Teoria Informacional da Comunicação, 

pois, não há comunicação a não ser que haja a interação com o código pelo emissor e receptor, já que a mensagem não 

existe enquanto não existir o código. Sendo este, um conjunto comum ao emissor e ao destinatário formado de 

elementos e regras que permitem o entendimento da mensagem, fundamental para a concretização da comunicação. 
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se adequar ao presente corpus discursivo. Poder-se-ia afirmar que a Retorica Aristotélica é, sem 

dúvida, uma primeira instância na definição do que seja discurso, uma estrutura discursiva não 

somente sintática, mas hermenêutica. 

Entende-se por retórica, no senso comum, um discurso que se repete ou é demasiado 

recorrente para justificar uma pauta discursiva. Nesse sentido, o uso da retórica teria um caráter 

apelativo e perde sua característica original que é a de persuasão, e não de saturação como interpreta 

o senso comum. Cabe aqui mencionar Fiorindo (2012), quando afirma, do ponto de vista histórico 

e moral, que “a retórica se propõe a diagnosticar situações de discurso para adequá-lo ao seu 

objetivo maior, que é convencer [...]” e não apenas persuadir. 

Esse desconhecimento da maioria leiga reflete um certo preconceito e certa resistência em 

ouvir o outro, aquele que pode informar e que se destaca ao pronunciar um discurso. 

Desvencilhando-se da visão comum, reporta-se à definição clássica de retórica que é o pressuposto 

identificado na criação de Aristóteles, os dois elementos fundamentais que caracterizam a retórica, 

quais sejam, a eloquência e a persuasão, marcas argumentativas que compõem essa dimensão 

clássica do discurso no tocante à influência que este exerce no ouvinte ou auditório e 

 

Dessa forma, argumentar é um processo discursivo importante e recebê-lo 

corresponde a uma inserção social mais eficaz e produtiva do cidadão em diversos 

ambientes sociais e políticos. A partir do momento em que argumentamos acerca 

de um objeto no mundo, estamos tentando influenciar alguém, buscando inseri-lo 

em um quadro específico de crenças e convicções possíveis no interior de uma 

determinada comunidade de fala. (MOURA, 2012, p. 47). 

 

Portanto, em consonância com a posição acima mencionada, a argumentação, assim como 

a retórica, pode ter um caráter apelativo, pois ao interagirmos com outras pessoas, podemos 

interferir em sua maneira de pensar, agir e sentir. (MOURA, 2012). Na Antiguidade Clássica, a 

retórica também já foi apresentada como mero recurso de charlatães e enganadores que buscavam, 

através dessa técnica, persuadir o ouvinte sobre a veracidade de seus argumentos, fosse para o 

“bem” ou para o “mal”. 

Na filosofia aristotélica, em sentido amplo, a retórica se mistura com a poética, consistindo 

na arte da eloquência em qualquer tipo de discurso. Dessa mesma forma, sem expandir o sentido 

em concepções mais abrangentes, Lima (2011), expõe que a retórica é vulgarmente compreendida 

como um conjunto de regras relativas à eloquência e é mais valorizada no exercício da política, do 

direito e da comunicação. 
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Aristóteles observava ainda que a habilidade em persuadir não deveria ser usada para maus 

fins, querer convencer a qualquer custo, tal como seria a defesa do falso e do injusto. Evidentemente 

essa possibilidade não está descartada. No entanto, seria mais fácil construir algo respeitoso e 

agradável. Pode-se perceber isso, de um ponto de vista atual na reflexão de Moura (2012), pois 

“construindo uma argumentação que seja capaz de agradar aos que já compartilham com suas ideias 

e convencer aqueles que, por ventura, lhes sejam contrários”. 

É preciso considerar que a retórica não alcança todos os gêneros do discurso, mas é 

instrumento discursivo que envolve o fator persuasão e esse elemento, presente na argumentação, 

reflete a necessidade de uma revisão do conceito, da finalidade e do sentido do discurso, pois as 

instâncias as quais ele abarca refletem em várias esferas das relações humanas, sobretudo nas 

condições de produção em que ele surgiu. 

A partir dessas reflexões é possível estabelecer um estudo interpretativo do discurso, 

visando a compreensão do que ele é em profundeza, adotando várias faces referenciais para 

compreendê-lo. O que tomamos de Aristóteles para explicar tal abordagem discursiva no presente 

é descobrir as três dimensões que se configuram como as provas aristotélicas que compõem a 

Retórica: pathos, logos e ethos, as quais emergirão a seguir. 

 

A constituição do ethos, pathos e logos na perspectiva da análise do discurso 

 

O conceito de pathos pode ser compreendido, no contexto da Retórica, [...] mais como 

sentimento do que como emoção: emoção é uma alteração visceral, fisiológica desencadeada por 

um certo acontecimento, como a ira, a tristeza, a alegria, o medo.  Aristóteles o define como [...] a 

paixão (páthos) como o que move, o que impulsiona o homem para a ação (práxis).  

Galinari (2014), sugerindo que as imagens de si em relação ao pathos, dependeriam daquilo 

que Aristóteles denominava eúnoia, a saber, o elemento ethico responsável pela benevolência do 

orador diante do seu(s) auditório(s), [...], submete-se a uma reflexão de Amossy (2008), na qual a 

autora apresenta uma acepção semelhante, uma vez que traz à baila a dupla dimensão do ethos: 

uma reconhecidamente racional (oriunda do logos), outra potencialmente afetiva (proveniente do 

pathos). Formariam, tais apropriações, a síntese do que representa o pathos como categoria de 

análise na retórica discursiva de Aristóteles.  
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Cabe costurar tais definições para estabelecer o tecido de relações que o pathos mantém 

com o logo que se apresenta, segundo Pereira (2006), situando historicamente o nascimento dessa 

face entre os sofistas, que 

 

No contexto dessa filosofia, ensinar a argumentar com o mesmo êxito de ambos 

os lados, demonstra que sobre cada assunto há sempre dois argumentos contrários 

entre si, e, ainda que um deles seja mais fraco, pode-se escorá-lo para que pareça 

mais forte; técnica sofista, bem desenvolvida entre aqueles que se tornavam seus 

discípulos, é a arte do logos. 

 

Nessa perspectiva, entende-se que logos e pathos, ao situá-los em uma constituinte binária, 

aquela em que partes se complementam polarizando-se: àqueles em que o orador procura lidar com 

as emoções do auditório (pathos); e aqueles derivados da razão (logos). Ambos são, na ordem 

apresentada, emoção e razão.  

Poder-se-ia dizer que, no tocante às escolhas lexicais e à eloquência no discurso proferido, 

tais polaridades complementares estabeleceriam o equilíbrio que resultaria na persuasão. Tal 

afirmativa propõe explicar que ambos, razão e emoção estabelecem a sobrevivência e eficiência da 

persuasão garantindo, ou não, uma interpretação favorável ao sujeito enunciador. 

Assim, compondo esses elementos encontra-se o ethos, que, fundido ao pathos e logos, 

apresenta-se como uma terceira dimensão, como o ethos (caráter moral que o orador deve 

apresentar no próprio discurso), compõe uma tríade probatória fundamental. 

Pacheco (2007) assume o ethos como aqueles enunciados derivados do caráter do próprio 

orador, sujeito dotado de competência linguística e que empresta sua credibilidade à causa, 

construindo uma identidade discursiva e social. A concepção de moral, do ponto de vista da 

filosofia clássica aparece aqui, conquanto fique claro que a proposta de Aristóteles se adequa a 

essas considerações acima, como podemos perceber em Gil (2005), quando 

 

Como meios de prova ou formas de persuasão apresenta três: o logos (provas que 

se baseiam no conteúdo do próprio discurso), o ethos (provas que se baseiam no 

carácter do orador, de modo a inspirar a confiança do auditório) e o pathos (provas 

que se baseiam nas emoções ou paixões suscitadas junto do auditório, de modo a 

impressionar o público favoravelmente em relação ao orador ou 

desfavoravelmente em relação ao adversário — daí que Aristóteles dedique parte 

da sua obra à análise de paixões como a calma, a ira, o temor, a confiança, a 

piedade, a indignação...). 
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 Em síntese, as três características: razão, emoção e caráter formulam a Retórica 

Aristotélica. A partir desses elementos pode-se chegar a uma compreensão máxima do que 

representa essa composição analítica que ampara os pesquisadores. 

Tais organizações que compõem as provas retóricas de Aristóteles são os meios da Análise 

do Discurso que insurgem para a estruturação e destituição de suas partes, ainda que se considere, 

no campo interpretativo, tais organizações conceituais como ferramentas analíticas. 

 

Da Retórica à Análise do Discurso 

 

Se tomarmos um ponto de vista histórico, perceberemos que o que hoje chamamos de 

"análise do discurso" tem uma história que chega a dois mil anos, desde os estudos da Retórica 

grega (GREGOLIN, 1995). Para Melo (2009), “A expressão análise de discurso tem suscitado uma 

série de equívocos em função da diversidade de significados atribuídos ao termo discurso”. Assim, 

corroborando com o autor, tem sido comum uma variedade de campos da Linguística que utilizam 

a expressão para identificar seu objeto de análise. 

Ao longo da história, o que se entende por discurso esteve atrelado à filosofia clássica, 

sendo que ainda mantem essa característica. Historicamente, a análise do discurso tal qual concebe-

se nos meios acadêmicos, como instrumento de compreensão do enunciado, possibilitando analisar 

o que é dito e o que não é dito, isto é, o que está implícito. A análise do discurso foi fundada nos 

anos sessenta do século passado, na França, por Michel Pêcheux, ganhando força na década de 

setenta, ocupando lugar de destaque nos estudos da Linguística.  

Se tomarmos a partir dos antepassados uma conexão entre a retórica e a análise do discurso, 

esbarraríamos nas concepções filosóficas de Aristóteles como a descrição do Órganon, qual seja, 

conjunto ou composição que descreve as categorias analíticas do discurso. A análise do discurso 

abarca diversos aspectos, entre eles os efeitos de sentidos que as palavras produzem as estruturas 

semânticas que desencadeiam experimentos de intepretação, não se limitando às categorias 

gramaticais, como podemos observar   

 

O Organon inclui: as Categorias, que estudam os elementos do discurso, os termos 

da linguagem; Sobre a Interpretação, que trata do juízo e da proposição; os 

Analíticos (Primeiros e Segundos), que se ocupam do raciocínio formal 

(silogismo) e a demonstração cientifica; os Tópicos, que expõem um método de 

argumentação geral, aplicável em todos os setores, tanto nas discussões praticas 

quanto no campo cientifico; Dos Argumentos Sofísticos, que complementam os 
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Tópicos e investigam os tipos principais de argumentos capciosos. (OS 

PENSADORES, 1987, p. 3). 

 

 

Conclui-se então, através dessa estrutura analítica que os elementos do passado que 

compõem o discurso permanecem no formato atual de análise do discurso, pois Aristóteles lançou 

essas bases de categorização para compreensão das estruturas discursivas de modo geral, incluído 

o campo da interpretação. Sendo assim, havendo essa ponte entre passado e presente, Taurasiano 

(2015, p. 131) nos diz que  

 

Não constituindo um fim em si mesma, a retórica é apenas útil (χρήσιμος), diz 

Aristóteles, o que equivale a dizer que serve para algo ulterior; tampouco se limita 

a algum objeto específico de persuasão (οὐ περί τι γένος ἴδιον), o que implica sua 

utilização em qualquer gênero de discurso, em qualquer área em que seja 

necessário argumentar para algum fim, [...] 

 

Após essas reflexões, pondera-se agora sobre a evolução da análise do discurso a partir da 

prerrogativa de ter fundado outras extensões de análise no campo da interpretação, desenvolvida 

por correntes europeias como a AD Francesa. Nessa abordagem, pertinente à presente proposta, 

efetuou-se um processo evolutivo no qual diferentes categorias passaram a dialogar com a análise, 

dentre elas a subjetividade e o lugar de fala, o ponto de origem do qual deriva o posicionamento 

do sujeito que profere o discurso. 

Retornando ao ponto de vista histórico, saltando uma cronologia que chega ao século XIX, 

Orlandi (2009) sustenta que “A Análise de Discurso é a disciplina responsável pelo discurso” e 

prossegue situando-a historicamente, afirmando que  

 

Teve origem na década de sessenta após uma grande evolução histórica, que se 

deu desde M. Bréal no século XIX com sua semântica histórica, passando pelos 

formalistas russos dos anos vinte e trinta, que já prenunciavam no texto uma 

estrutura que necessitava de uma “análise que fosse além do conteúdo, que até 

então era a análise tradicional dessa estrutura. ” (ORLANDI, 2009) 

 

Na Análise do Discurso, a problemática das condições de produção do discurso está 

relacionada aos lugares preenchidos pelos sujeitos na cena enunciativa, que para Maingueneau são 

as instâncias de enunciação, “visando a enfatizar a preexistência da topografia social sobre os 

falantes”. Destarte, essa concepção de posição do sujeito que articula os atrelamentos de sua fala, 
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tem em essência uma composição presente no discurso, pressupondo uma existência anterior que 

possibilitou a “formatação” do discurso.  

 Segundo Gregolin (1995), há que se considerar que os processos discursivos estão na fonte 

da produção dos sentidos, conforme os estudos de Pêcheux, que denomina "formação ideológica" 

ou "condições de produção do discurso". Para Foucault (2014[1984]), uma sociedade possui várias 

formações ideológicas e a cada uma delas corresponde uma "formação discursiva", ou seja, o que 

se pode e se deve dizer em determinada época, em determinada sociedade. 

Dada as transformações no campo político e social que se desenrolava na segunda metade 

dos anos 60 na Europa, o posicionamento crítico de vários intelectuais deliberava em favor de uma 

revisão do discurso conservador das instituições que se impunha sobre as massas. Tais situações, 

que tem como pano de fundo as transformações políticas no referido contexto, estimulou 

intensivamente movimentos intelectuais que visavam a reformulação das antigas instituições, 

incentivando a um posicionamento das massas e das minorias no campo do discurso de protesto. 

 

O ethos em Dominique Maingueneau 

 

A construção do ethos em Maingueneau (2005), está em uma dimensão discursiva, ligado 

à cena de enunciação, admitindo-se um ponto de vista pré-discursivo no ethos (que o teórico 

denomina de ethos pré-discursivo). Dessa forma, “o ethos é resultante da interação de diversos 

elementos: do ethos pré-discursivo, do ethos discursivo, do ethos dito e do ethos mostrado” 

(SILVA; ROSADO; MELO, 2012, p. 75), conforme é demonstrado na Fig. 1 abaixo: 

 
 

De acordo com Maingueneau (2008), no esquema apresentado a concepção de ethos é 

resultante da interação de esses elementos. O ethos efetivo é formado pelo ethos pré-discursivo e 
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o ethos discursivo, relacionando-se reciprocamente. O ethos pré-discursivo está diretamente 

relacionado aos estereótipos ligados aos mundos éticos, ou seja, informações prévias a respeito 

do orador ou situações que representam os modelos pré-construídos pelo senso comum para atribuir 

características ao enunciador. Sendo assim, o ethos pré-discursivo se refere à imagem construída 

pelo auditório antes que o orador enuncie. 

O ethos discursivo abrange o ethos dito e o ethos mostrado. No ethos dito, o enunciador 

toma a palavra para influenciar e ganhar a confiança do seu auditório a partir da sua fala e emerge 

no momento da enunciação. O ethos mostrado não está claramente representado no discurso, mas 

demonstrado pelos sinais que o enunciador revela no momento da sua enunciação, de maneira 

implícita, através das escolhas linguísticas, das marcas discursivas que imprime e da imagem do 

próprio orador. Nesse ethos, o orador enuncia uma informação revelando que é uma pessoa e não 

outra durante o processo discursivo. (FIORINDO, 2012). 

 

A mediação de conflitos 

 

No momento atual, fala-se muito no instituto da mediação de conflitos, enquanto fenômeno 

no universo jurídico, sobretudo nos operadores de direito, que buscam o acesso à tão propalada 

justiça para seus clientes. Sendo assim, além da jurisdição, existem outros métodos de solução de 

conflitos que não sejam exclusivamente oriundos da decisão proferida pelo Estado, por meio de 

um magistrado. São chamados de equivalentes jurisdicionais, pois prescindem da atuação de um 

juiz. A mediação de conflitos é um deles. 

No Brasil, temos documentos que esclarecem e asseguram a mediação: a Lei 13.105/2015, 

do Novo Código de Processo Civil, na busca pela redução da quantidade de processos que se 

arrastam na Justiça, de modo que assegure o acesso à Justiça, como direito fundamental dos 

jurisdicionados. Temos ainda a Lei 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública. 

É importante esclarecer que o Novo Código de Processo Civil estabelece a conciliação, 

que é imposta a um terceiro imparcial a missão de tentar aproximar os interesses de ambas as 

partes em conflito, orientando-as na constituição de um acordo. A mediação, por sua vez, é um 

procedimento que oferece àqueles que estão vivenciando um conflito, geralmente decorrente de 

alguma relação continuada, a oportunidade e o ambiente adequados para encontrarem, juntos, 
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uma solução para o problema. O mediador, entretanto, não pode sugerir soluções para o conflito. 

A sessão de mediação é um espaço para compreensão de discursos. 

Assim, o estudo da Análise do Discurso e da construção do ethos discursivo em sessões de 

mediação de conflitos permite a assimilação de elementos implícitos ou não, sendo essencial a 

identificação de interesses reais. Isso acontece porque, quando as pessoas se expressam em uma 

sessão de mediação de conflitos, estão colocando as suas posições ou interesses aparentes (verdade 

aparente) e, por trás destes, há os interesses reais (verdade real), em que o sujeito enunciatário quer 

fazer crer na verdade do seu discurso. 

 

Da sessão de mediação 

 

O caso que constitui o corpus deste artigo foi retirado do livro “Mediare: um guia prático 

para mediadores” de Lília Maia de Moraes Sales, já na sua terceira edição. A obra, numa linguagem 

clara e objetiva orienta a formação de mediadores extrajudiciais, divulgando e capacitando pessoas, 

levando-as à assimilação dos discursos e experiências vivenciadas no cotidiano de mediadora, nas 

Casas de Mediação Comunitária, em Fortaleza. O caso aqui relatado retrata um conflito familiar 

envolvendo infidelidade conjugal e negligência em relação aos filhos do casal. Os nomes dos 

mediandos são fictícios, haja vista a necessidade de sigilo das partes, princípio assegurado pela Lei 

de Mediação. Nesse caso: 

Lurdes procurou o Centro de Mediação para pedir a guarda de seus cinco filhos. Desde a 

separação, o pai das crianças (César) ficara com a guarda. Depois de três anos, Lurdes resolve lutar 

para ter as crianças novamente, alegando que seu ex-marido não estava cuidando adequadamente 

de seus filhos. O mediador perguntou se era possível conversar com César para procurar a melhor 

solução, e Lurdes respondeu que sim. Uma sessão de mediação foi marcada. 

A partir desse caso, esclarecemos que a sessão de mediação de conflitos é conduzida por 

mediador/mediadores com o intuito de promover um acordo entre as partes. O papel do mediador 

na encenação discursiva é ouvir os mediandos na tentativa de chegar a um consenso, devendo ser 

imparcial. Normalmente, quem procura o centro de mediação, tem o direito de narrar 

primeiramente os fatos ocorridos. Após a fala deste, o mediador dá o direito à palavra para a outra 

parte, dando oportunidade para contar sua versão acerca do que ocorreu, numa alternância de 

turnos. Da sessão: 
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Através da técnica de escuta ativa utilizada pelo mediador que conduz a sessão, a autora 

narra o discurso relatado pelas partes. Assim, percebemos que os sujeitos envolvidos no 

procedimento mostram, por meio das escolhas linguísticas de que fazem uso, a tentativa de 

construção de imagens que lhes favoreçam através de uma argumentação lógica (logos). Dessa 

forma, há a tentativa de construir imagens de credibilidade do pai (responsável, atencioso, 

provedor), e imagens que desfavoreçam a figura materna (traidora, mentirosa, desinteressada), 

atribuindo-lhe o papel de culpada pelo fim do casamento.  

Na Mediação de Conflitos, a credibilidade, a imparcialidade e a neutralidade são 

características essenciais do mediador, para que as partes se sintam à vontade ao relatar o conflito 

(conflito aparente) e os acontecimentos que o permeiam (conflito real). Insurge automaticamente 

no mediador, uma conjunção de elementos que permitem formular um constructo mental, baseado 

não na fala dos mediandos, mas no discurso implícito, o não-dizer como noção do subentendido e 

nos elementos indiciários que o caso oferece. 

No decorrer da sessão, a partir do que não é dito por Lurdes, mas que está ali configurado 

nas entrelinhas, no que não é verbalizado, é possível fazer uma análise pré-discursiva, pois o 

mediador pode aceitar ou recusar o que é dito em face dos estereótipos envolvidos na construção 

das imagens sociais cristalizadas pelo senso comum. Isto posto, baseado nas informações prévias 

a respeito das partes, o mediador deve buscar os  

Nesses momentos, importante se faz o papel do mediador, pois este, amparado em técnicas 

que propiciam o entendimento sobre o contexto anunciado e imediato, que envolvem a percepção 

do que está na essência da linguagem verbal e não-verbal dos mediandos (fala, gestos, expressão 

corporal e facial), pode ser um analista do discurso. Assim, fazer uma leitura e análise das 

condições de produção desse discurso e detectar o conflito aparente para, enfim, chegar ao conflito 

real. Caso contrário, o discurso pode não ser compreendido e a intenção não alcançar o acordo a 

que se propôs, permanecendo o conflito. 

A imagem do pai era construída por Lurdes, ora de forma negativa e ora contraposta de 

forma positiva. Diante do contexto situacional dos envolvidos, podemos inferir então que, embora 

as crianças gostassem da mãe, pouco se viam, o que demonstra que a mãe era ausente. Relataram, 

no entanto, que o pai estava sempre presente, ratificando as qualidades do guardião, como 

atencioso.  As informações prestadas pelas crianças sobre o conflito são trabalhadas sem que saiam 
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do âmbito da mediação. O mediador deve ter paciência para ouvir e humildade para não julgar e 

decidir pelas partes.  

Ao fazer uso da palavra, o mediando constrói uma imagem de si (ethos) por meio do seu 

discurso, pelas suas escolhas lexicais, buscando validar seus argumentos, legitimando o seu dizer 

e convencer pelo seu discurso (logos). Dentro do contexto, com base na apuração dos dados obtidos 

junto ao casal e na escuta ativa das crianças, ficou subentendido para o mediador que há fatos e 

acontecimentos que estão, verdadeiramente, causando a angústia e a insatisfação de Lurdes.  

Diferentemente de um processo judicial, o procedimento de mediação extrajudicial é 

informal e flexível, permitindo ao mediador a utilização de técnicas que visam apurar as situações 

que permeiam e envolvem o conflito aparentemente apontado, detectando o conflito real, ou seja, 

explorar detalhes que permitam capturar a realidade, de fato, não a construída pelas partes, por 

meio dos discursos relatados.   

No nosso trabalho, entendemos o discurso (logos) das partes como uma prova retórica e 

cuja estratégia argumentativa carrega uma intencionalidade, baseada nas escolhas lexicais do 

enunciador, como no excerto em negrito, imprimindo uma ideia de compaixão. Nesse enunciado, 

identificamos que Lurdes está vivenciando um problema e, consciente de que precisa de ajuda, viu-

se obrigada a relatar o que houve, procurando sensibilizar o ex-marido, gerando efeitos de 

patemização (pathos). 

Lurdes tentou projetar uma imagem de si no discurso de uma mãe preocupada com suas 

crianças, de uma mãe responsável. No entanto, o discurso de Lurdes gera incoerências e se 

contrapõe ao de benfeitora da família, em que a mulher constitui a imagem de protetora da sua 

cria, expressão cristalizada na sociedade. O ethos pré-discursivo, ligado aos estereótipos do mundo 

ético, ou seja, padrões sociais impostos, projeta a imagem de uma mãe descuidada, convergindo 

para a construção de um ethos mostrado de negligente, qualificando-a negativamente em seu papel 

familiar. 

Aqui, as emoções desencadeadas por Lourdes, geram efeitos de patemização (pathos), 

estratégias discursivas que contribuem para sensibilizar o ex-marido, alcançando o resultado 

pretendido. Na narração expressa em negrito, revela-se o motivo da apreensão de Lourdes e suas 

reais intenções. Diante do embate, César foi sensível ao problema da ex-exposa e entendeu que ela 

precisava de um lugar para ficar e considerou o fato de que ela também tem direito sobre o imóvel. 
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Ao mediador, não cabe julgar se é certo ou errado o motivo que levou Lourdes ao Centro 

de Mediação, haja vista que o foco principal é o desfecho pacífico, de modo a alcançar o que for 

justo, num acordo equilibrado entre as partes. Há condutas que identificam cada grupo social e 

fatores que influenciam nas escolhas lexicais dos participantes de uma sessão de mediação, cenário 

de produção de discursos. É relevante esclarecer que os sentidos aqui construídos são percebidos 

nas situações de discurso, inferidos dentro do contexto dos enunciados dos mediandos e estudados 

sob a ótica da análise do discurso, desvelando as reais intenções e estratégias argumentativas. 

Durante a sessão de mediação, o mediador deve identificar interesses comuns entre as 

partes envolvidas no conflito, na tentativa de minimizar a discórdia e facilitar a comunicação de 

forma pacífica. O mediador tenta restabelecer o diálogo entre os envolvidos, fazendo com que estes 

resgatem compromissos comuns, buscando reestabelecer o diálogo e respeitando as diferenças de 

opiniões. Por suas particularidades, o procedimento da mediação é indicado, principalmente, para 

a solução de conflitos nas relações continuadas, como no presente caso. 

 

Considerações finais 

 

Nos conflitos familiares, é possível utilizar o instituto da mediação como mecanismo 

adequado de solucionar contendas, reestabelecer o diálogo entre as partes, principalmente quando 

os cônjuges têm desejos diferentes quanto à relação da qual compartilham. A necessidade de 

resolução deve estar centrada numa exposição mais clara e dotada de neutralidade, sempre que 

possível, para que o mediador possa conduzir de maneira mais justa e harmoniosa uma solução em 

que as partes estejam de acordo. 

Identificamos, numa pequena demonstração, a construção das imagens dos sujeitos em um 

conflito conjugal e numa disputa de guarda dos filhos e como se deu o procedimento, 

especificamente no instituto da mediação de conflitos, no qual pudemos verificar a argumentação 

(logos) baseada nos valores sociais e nas imagens que se esperam das figuras paterna e materna, 

como sujeitos sociais, assim como os comportamentos esperados destes, com o interesse de 

sensibilizar (pathos) um ao outro. No procedimento em questão, chegou-se a um acordo quanto à 

guarda dos filhos e quanto à provisão de alimentos para a ex-esposa. 

 

PRODUCTION AND DISPUTES OF SENSE BETWEEN SUBJECTS: THE RHETORICAL 

PROOFS IN CONFLICT MEDIATION SESSIONS 
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Abstract: The present work presents an interdisciplinary proposal, involving Linguistics and Law, which 

intends to develop a study focusing on mediation of conflicts and discourse analysis of the subjects involved 

in the conflict. The choice of this study is justified by the understanding that the interface relations between 

Linguistics and Law contribute to the development of an interdisciplinary proposal. For this work, the 

theoretical approach inserts elements of the French Speech Discourse Analysis (MAINGUENEAU, 1997, 

2005, 2008, 2012). In general, it seeks to analyze the rhetorical proof (ethos, pathos and logos) which 

emerge in the enunciation of the disputed subjects participating in conflict mediation sessions. In a specific 

way, to identify patterns of behavior, based on the expressions and emotions of the subjects involved and 

to characterize the discourse of the subjects involved that is based on the postulates of Dominique 

Maingueneau and the Aristotelian rhetoric. The approach of the research is qualitative and exploratory, 

considering the interpretation and direct analysis of the phenomenon, aiming at a greater familiarity of the 

researcher with the theme. Real examples will be used to explain the phenomenon, in a scenario where it 

can be demonstrated the practical application of the legal institute of conflict mediation as a way to improve 

the jurisdictional performance. Preliminarily, it is concluded that analysis of discourse and argumentative 

strategies of the parties contributes to good mediation and can effectively lead to a consensus, indirectly 

influencing representatives of a cause, benefiting all involved. 

 

Keywords: Speech. Rhetoric. Conflict mediation.  
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Janaina Lopes de Amorim - UEMASUL 

Lilian Castelo Branco de Lima - UFPA 

 

Resumo: Este estudo analisa o mito de origem dos indígenas Apinajé, que pertencem à família Jê, 

localizado no Norte do Tocantins. O objetivo é compreender as características da figura feminina, pois 

entendemos que a literatura é uma expressão importante da identidade e que ela está relacionada com 

história, memória e cultura. Estudar literatura indígena, em especial, no que se refere à figura feminina, 

é entender vozes silenciadas durante parte significativa da história brasileira, tendo em vista que os livros 

de autoria indígena só começaram a ser produzidos e publicados, no país, no final dos anos 1970. Mas 

é importante salientar que a literatura nativa existe desde muito antes da colonização. No entanto, pouco 

se discute sobre, muito menos sob a perspectiva do papel da mulher indígena. Para entender melhor esse 

objeto, foi utilizada uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Por meio dessas ferramentas, se 

chegou à conclusão de que a Literatura Indígena tem como uma das características marcante a oralidade. 

Em relação ao Mito de Origem Apinajé, percebe-se que o papel da Lua é semelhante ao das mulheres 

Apinajé - daí a escolha pelo recorte da pesquisa, pois em parte significativa das demais etnias da região 

não há essa relação de semelhanças entre os gêneros.  

 
Palavras-Chave: Apinajé; Literatura Indígena; Feminino. 

 

Introdução 

 

A literatura indígena, assim como as demais, já passou por várias fases, desde a presença 

da figura nativa nos cânones até o debate do que seria realmente literatura indígena e o 

reconhecimento dessa arte milenar.  No Brasil, no período Colonial, há uma valorização da 

literatura documental, iniciada com a Carta de Pero Vaz de Caminha. A produção era voltada 

basicamente a levar à Portugal informações de interesse, principalmente econômico, para a 

Coroa. É somente no século XIX que as manifestações literárias no Brasil alcançam um público 

maior. Colaboram para isso, exploração e interiorização do Brasil e as guerras de conquista por 

Portugal (SANTOS, 2013).  Em um primeiro momento, o indígena brasileiro era descrito como 

um ser curioso e até mesmo inferiorizado (CAMINHA, s/d, p.1)  

Depois ele é retratado na literatura como o herói brasileiro. A esse respeito, Munduruku 

(2010) lembra a obra de José de Alencar e classifica sua produção como indigenista, porque o 

nativo é apenas tema literário, retratado por um não indígena. Ainda nesse contexto, Arão 

(2009, p. 2) ressalta que em muitos casos, na literatura indigenista, a preocupação é “apontar a 

exploração dos indígenas e sua situação de miséria imposta pelas classes dominantes”.  Isso 

porque a imagem do indígena era feita baseada no interesse dos leitores, que assim como os 

autores, pertenciam a uma camada da sociedade, que é economicamente mais privilegiada e 

que tem mais acesso à educação formal. Nesse caso, o que se tem é uma literatura lusófona, 
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com uma visão positivista, em que é expressa uma visão do europeu sobre o indígena, não 

correspondente à riqueza de suas manifestações culturais (ARÃO, 2009). 

E no que concerne à literatura escrita, que realmente se poderia denominar como 

indígena, Munduruku (2010) assinala que essas obras ganharam mais força somente nos anos 

1980 e eram basicamente destinadas às escolas e oficinas coordenadas por igrejas ou 

associações.  

E ao investigar o percurso histórico da literatura indígena, Silveira (2005) aponta que 

houve um avanço nos últimos anos, com o surgimento de políticas públicas educacionais e pelo 

fato de que muitas etnias já produzem seus próprios livros didáticos. Sendo que ao longo das 

duas últimas décadas, outros gêneros, como narrativo e o poético, também ganharam força, a 

exemplo das produções de Daniel Munduruku, autor de 45 livros. 

Hoje, já há uma produção significativa, com autores renomados, como Daniel 

Munduruku, Graça Graúna e Eliane Potiguara, que trazem uma nova perspectiva: o indígena 

falando de si. Algo muito importante, já que a escrita possui um viés diferente, dependendo de 

quem escreva. Na literatura brasileira, por exemplo, as minorias sociais, como negros e 

indígenas acabaram sendo retratados na maioria das vezes como personagens submissos e 

escravizados, sendo negado a eles o papel de protagonista de sua própria história.  

Assim, considera-se de grande relevância tanto as obras de literatura indígena, como os 

estudos sobre eles. Para que se possa conhecer, para então valorizar tão rica e importante 

identidade brasileira. Porém, os estudos acadêmicos voltados para a temática ainda são 

escassos. E quando há o recorte para a figura feminina, são ainda mais raros. Nesse cenário, é 

válido ressaltar que as manifestações literárias indígenas têm sido objeto de estudos 

antropológicos, mas não de estudos literários.  

Dessa forma, acredita-se que debater esse tema é fundamental, para compreender essas 

vozes muitas vezes silenciadas.  Por isso, este trabalho - que foi realizado seguindo os moldes 

da pesquisa bibliográfica -  feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas; 

e descritiva, que permite descrever e identificar a relação entre o objeto e o grupo social 

(Oliveira, 2011) - busca compreender esse universo, por meio do Mito de Origem Apinajé, no 

intuito de visualizar como, nesse instrumento de transmissão e preservação de saberes 

ancestrais, se pode identificar as características da figura feminina, representada pela Lua, um 

dos seres criadores dessa etnia e com papel fundamental na organização da natureza, dos 

indígenas e de seu cotidiano. 
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Para isso, este estudo apresenta além dessa introdução, o item 2, no qual se discorre 

sobre o conceito de literatura de forma geral e também da indígena, tida como produção literária 

estrutura com padrões e estilística dos povos indígenas. Aborda ainda suas características como 

a oralidade, o aspecto visual e a presença e importância das mitologias. 

Já o item três trata da história e de como os Apinajé concebem a questão do gênero, 

onde é possível perceber que embora as mulheres sejam responsáveis por processo de 

socialização e por demais assuntos relacionados ao parentesco e ao cotidiano, como as 

atividades domésticas, não há percepção de inferioridade. Eles acreditam que as diferenças 

entre o papel do masculino e do feminino é de complementaridade. A próxima parte conta o 

Mito de Origem Apinajé, onde o Sol e a Lua criam e organizam todo o universo Apinajé, desde 

os seres vivos até alguns costumes, como a cultura da caça e da pesca. O sol apresenta o papel 

central na criação e a Lua na organização. Por fim, há uma análise desse mito, relacionando-o 

com os costumes desse povo. Essa parte do estudo mostra, por exemplo, que tanto os homens 

quanto às mulheres foram feitos da cabaça, diferente de outras culturas, como a cristã, em que 

ele é feito do barro e ela da costela do homem. O fato dos dois terem sido feitos da mesma 

matéria remete à igualdade. 

 

Literatura indígena: escrita, oralidade e mitologia 

 

Thiél (2012, p. 12) define literatura como a arte da palavra. Por sua vez, ela entende que 

a palavra diz sobre o mundo, os seres, história, relações, “encontros, conflitos, buscas e 

questionamentos”. Já para Santos (2008, p. 4) ela “é responsável por retratar a interpretação de 

um ambiente social que pode resistir ao tempo, possibilitando a construção de representações 

referentes a uma realidade”. Por isso, é importante para a formação identitária de um povo, já 

que reforça expressões ideológicas (SANTOS, 2008). Nesse sentido, é válido mencionar que a 

literatura é um traço importante de qualquer cultura, esta por sua vez é definida por Laraia 

(2009) como um conjunto da língua, conhecimento, crença, arte, moral, lei e costumes de um 

povo. Por isso, discutir a produção literária indígena, nessa perspectiva, é um passo importante 

para conhecer identidades étnicas e para valorizar sua contribuição para a formação do povo 

brasileiro. Pois, pensar a literatura indígena é pensar nossa literatura. É pensar na História 

brasileira sobre um prisma que nem sempre tem espaço – aquele em que o nativo também é 

protagonista.  
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Vale ressaltar que a incorporação da escrita às produções literárias contribui para a 

preservação das línguas e da cultura indígena, bem como para o fortalecimento da identidade. 

Os indígenas passam a ser sujeitos da própria escrita, capazes de recuperar, recompor e 

reescrever sua própria história, dando-lhe seus próprios significados e combatendo os 

estereótipos construídos ao longo dos séculos. Nessa discussão, é importante entender o que é 

literatura indígena, para isso recorremos a Franca e Silveira (2014, p. 68), que a definem como 

“criação de caráter oral ou escrita, seja coletiva ou individual, sendo estabelecida, pensada e 

estruturada a partir de padrões culturais e elementos estilísticos dos povos indígenas”. 

Graúna (2012) acredita que o não domínio da escrita propiciaram para o 

desenvolvimento da oralidade na cultura indígena. Em um contexto mais amplo, esta premissa 

é válida também para as demais literaturas, sendo a oralidade a fundadora da ciência literária. 

Pois como assinala Lima (2011, p. 58): “Apesar do conceito de literatura esteja tão ligado à 

escrita, é mister notar que o seu caráter oral é indiscutível, assim como também é pertinente a 

defesa de que literatura oral tenha fundado a escrita”.  

Nesse entendimento sobre literatura tradicional, é oportuno mencionar que é por meio 

da contação dos mitos que, para os povos indígenas brasileiros, são transmitidos dos mais 

velhos para os mais jovens os diversos saberes, fortalecendo os laços de reconhecimento, 

pertencimento e de identidade (OLIVEIRA; LIMA, p. 5). 

Nesse sentido, é fundamental o papel da memória para dar sentido de pertencimento a 

um grupo, espaço e proporcionar referências ancestrais de quem e como somos, explicando a 

origem das coisas e a nossa forma de ser e estar no mundo. Por isso que, entre os indígenas, os 

mais velhos têm um papel fundamental, pois são considerados os guardiões da memória 

(MUNDURUKU, 2010). 

É importante mencionar que para a oralidade, a ação de ouvir é imprescindível, pois é 

esse o ponto de partida para que as narrativas sejam recontadas. Logo, tanto o narrador quando 

o ouvinte são agentes de construção dessas histórias (THIÉL, 2012). Para Munduruku (2010, 

p. 20), a audição chega até a ser a mais importante, porque é pelo ouvir que as histórias chegam 

ao coração e por meio dessas contações que é possível “dar sentido à existência das pessoas e 

à nossa própria existência”. 

Outra marca importante para a literatura indígena, assim como para as demais, é o 

aspecto visual, que chega a ter a mesma importância das histórias escritas e, em alguns casos, 

o texto escrito é uma complementação do texto visual. Por isso, a produção escrita, de acordo 

Guesses (2011), não pode ignorar essa marca, aliando, sempre que possível, o caráter verbal e 
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não verbal nas obras. Além do visual, a marca da oralidade, caracterizada pelas marcas de 

conversação também são importantes nos textos escritos. (GUESSES, 2011). 

Vale pontuar que tanto a literatura oral quanto a escrita são importantes para a cultura 

indígena. Guesses (2011) aponta as diferenças das duas modalidades: Enquanto a oralidade é 

caracterizada pelo instantâneo, em que cada contação se torna única, sendo essa mutabilidade 

seu princípio constitutivo; a escrita é mais rígida e não permite essa mutação, porém admite 

uma maior abrangência, já que abre possibilidade de leitura para não-indígenas. Na percepção 

da autora,  

 

Na tradição oral, a permanência do texto repousa unicamente na memória do 

contador/ narrador – no caso da tradição indígena, na memória dos mais 

velhos, considerados mais sábios, assunto esse do qual trataremos mais 

adiante – enquanto que, na tradição escrita, o conteúdo é fixado pela prática 

escritural e o conhecimento torna-se possível, mesmo que o enunciador não 

se faça presente. É por esse motivo que a permanência na diversidade, ou seja, 

conteúdos que variam ao mesmo tempo em que as formas se mantêm, 

caracteriza muito bem os textos orais, enquanto que uma maior rigidez e 

imutabilidade de conteúdo e forma caracterizam os textos escritos 

(GUESSES, 2011, p. 4). 

 

  

A característica da narrativa oral, passada de geração em geração, incita outro debate: a 

questão da autoria. Pois para os povos indígenas, o saber é coletivo. E para se compreender 

melhor sobre essa questão, é oportuno mencionar os esclarecimentos de Munduruku (2010) 

sobre as formas de apropriação do conhecimento. 

 

O saber dos indígenas também não é somente deles, é de todo mundo, diante 

a lei. O saber indígena é tido como domínio público, mas o do cientista é tido 

como um saber próprio. Esse saber do qual somos detentores precisa ser 

respeitado. Na concepção indígena, não existe um conhecimento individual. 

Em nosso povo, o conhecimento é coletivo. Desconfiamos que o 

conhecimento acabe beneficiando apenas uma indústria e um grupo de pessoas 

que ficarão, por sua vez cada vez mais ricos (MUNDURUKU, 2010, p. 26). 

 
Dessa forma, embora seja um saber coletivo, é necessário o cuidado para que não haja 

a apropriação por meio de grupos com interesses mercadológicos, de forma que esse 

conhecimento seja “sistematizado”, registrado e patenteado em função do mercado.  

Por isso, Graúna (2012) coloca que as diferentes formas de fazer literatura devem ser 

respeitas, tendo em vista que as características da cultura permeiam todas as literaturas e não é 

diferente com a indígena, levando em consideração que estes códigos são intrinsecamente 

ligados ao cotidiano dos nativos brasileiros e que a literatura é, também, reflete o contexto 

histórico. 
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Em se tratando das especificidades da literatura indígena, é oportuno mencionar que ela 

é caracterizada também pela presença de mitos contados de geração em geração. No intuito de 

explicar a realidade e apontar respostas para a indagação do ser humano, tanto em relação a si 

mesmo, quanto em relação ao universo. O que Oliveira e Lima (2006) acreditam ser uma forma 

de dizer o indizível e de explicar o inexplicável.  

E isso não é exclusividade dos povos tradicionais, porque todas as sociedades 

apresentam seus mitos para explicar as mais diversas dimensões da vida de seus indivíduos. 

Porque mais que explicar a realidade, as mitologias ordenam, dão significado e voz ao modo 

de ser e estar no mundo, tanto de quem ouve quanto de quem conta, sempre reforçando os laços 

de identidade coletiva, pois faz com que os sujeitos se identifiquem com as marcas próprias de 

suas culturas, estabelecendo um elo entre o sujeito e suas origens (OLIVEIRA; LIMA, 2006).  

Nesse contexto, é importante lembrar que os mitos são acima de tudo, um discurso. E 

cada discurso é singular, por mobilizar diferentes conceitos, sendo resultado de uma construção 

social formulada ao longo da existência humana e, portanto, não há significações novas ou 

próprias (ORLANDI, 2009). Dessa forma, nas ressignificação e recriações, 

 

Ao transmitir suas tradições fazendo uso da mitologia os indígenas vão 

recriando os acontecimentos e, portanto, o mito vai se transformando e 

ganhando novas características, pois do contrário ele perderia o seu 

significado tornando-se apenas recordações e não memórias de um povo. Tais 

memórias são narrativas e alusões vivas do passado que influencia o presente 

e, sobretudo o futuro das sociedades indígenas, são contadas de forma 

temporal recorrendo muitas vezes a nomes de pessoas e lugares tanto do 

presente como do passado criando assim uma sequência narrativa (RIBEIRO; 

LUNA; ALMEIDA, 2012, p, 1429). 

 

Portanto, as mitologias indígenas espelham as contradições, paradoxos, dúvidas e 

inquietações da comunidade a qual pertencem, contadas e recontadas ao longo do tempo. Logo, 

irão refletir também o caráter dinâmico da sociedade, bem como sua história e a as relações 

sociais, incluindo as questões de gênero. 

 

 Os apinajé: a história e a questão de gênero 

 

Não é pretensão deste estudo se aprofundar nas diversas definições de gênero, mas para 

se ter um parâmetro, será adotado o conceito da dualidade, em que as características foram 

sendo construídas ao longo do transcurso histórico. Pois, neste trabalho se parte do 

entendimento de Pinto (2010, p. 1) ao defender que “o gênero feminino “universal” está 
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marcado pela dualidade ou seu oposto, o aspecto masculino, o qual constitui uma “diferença” 

que no transcurso histórico foi incorporando características totalmente diferentes ao feminino”. 

Levando em conta esse transcurso histórico, “a feminilidade e a masculinidade são 

vivenciadas por grupos diversos, dentro do mesmo grupo ou pelo mesmo indivíduo, em 

diferentes momentos de sua vida” (GRUBITS; DARRAULT-HARRIS; PEDROSO, 2005, p. 

366). Assim, análises de gênero devem levar em conta diversos fatores, como tempo e espaço 

e as relações sociais estabelecidas. Diante disso, descrever o papel das mulheres indígenas de 

forma generalizada é delicado e complexo, devido a quantidade de etnias e da diversidade de 

costumes no Brasil, por isso se discutirá a partir da perspectiva Apinajé, que é um povo que no 

que se refere às concepções ocidentais da questão de gênero, vivencia em suas aldeias o 

protagonismo da figura feminina e uma complementaridade entre os gêneros, pois como 

observou Lima (2016) não há em seus discursos a percepção de inferioridade da mulher. 

Os Apinajé pertencem à família Jê, povo nativo sul-americano, localizado no Norte do 

Tocantins, no norte do Brasil, mais precisamente nos municípios de Tocantinópolis, 

Maurilândia, Itaguatins, São Bento, Cachoeirinha e Nazaré, na região do Bico do Papagaio 

(ROCHA, 2001; LIMA, 2016). 

Segundo Albuquerque (2007), o nome da comunidade foi citado pela primeira vez como 

pinarés e pinagés e depois Apinayé, sendo que não há nenhuma explicação para este nome. A 

hipótese citada pelo autor é que o nome tenha sido dado a eles pelos Timbiras, isso baseado o 

sufixo pessoal -yé, das línguas Timbira orientais e também de outras palavras usadas no 

cotidiano Apinajé que é muito semelhante com as utilizadas pelos Timbira. Neste trabalho, 

optou-se pela grafia Apinajé, tendo como base o estudo de Lima (2016), que constatou que essa 

é a grafia usualmente adotada pelos indígenas que fazem uso da escrita, valorizando-se dessa 

forma, a perspectiva do nativo. 

Albuquerque (2007) diz ainda que a presença desta etnia é relatada desde o século 

XVIII, quando os rios Araguaia e Tocantins começaram a ser navegados por jesuítas e 

bandeirantes. Por causa das lutas com o não-indígena, a etnia acabou ocupando às margens do 

Rio Tocantins ou iam trabalhar com latifundiários, já que o que sobrava das terras invadidas 

não era suficiente para os Apinajé sobreviverem. Como salienta Albuquerque, a história deles 

tem uma marca forte da ocupação do norte de Goiás. 

 

Segundo o Boletim da Fundação Nacional do Índio, o processo de ocupação 

da área por fazendeiros da região se intensificou com a implantação do projeto 

de desenvolvimento na região e de grandes rodovias como a Belém-Brasília e 

a Transamazônica, está localizada somente a um quilômetro da aldeia São 
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José. Portanto, a não-demarcação da reserva indígena facilitou e estimulou a 

ocupação da área por parte dos fazendeiros e posseiros. (...) A ocupação do 

sertão do Maranhão, da Bahia e do Piauí é consequência da criação extensiva 

de gado que, no Período Colonial, servia para alimentar as populações dos 

engenhos litorâneos. Esse gado, porém, avançou pelos sertões até chegar ao 

sertão goiano, atual Tocantins, na região onde se achavam os índios 

(ALBUQUERQUE,2007, p. 2014). 
 

Os Apinajé habitam o norte do estado do Tocantins e se organizam em 35 aldeias 

(LIMA, 2016). O chefe (paiti), que representa a figura do cacique, e o conselheiro (Kapél-

txwúdn) ou orador são hierarquicamente as figuras mais importantes nas aldeias. Eles acreditam 

que o paiti deve sempre ser um membro da metade Kolti, devido a determinação do “deus do 

sol (mbud-ti), quando juntamente com o Deus da Lua (mbuduvri-re) levantou a primeira aldeia” 

(ALBUQUERQUE, 2007, p. 209). 

Quanto à questão de gênero há um entendimento em que a classificação segue um 

princípio dual, classificados entre domínio público e doméstico, central e periférico, natural e 

cultural. Assim, a cosmologia indígena seria representa pelas seguintes oposições: central: 

profranas: periféricas: sagradas. A periferia é entendida como reino da consanguinidade, onde 

as mulheres são responsáveis por cuidar das crianças, ou seja, por guiar do processo de 

socialização e por demais assuntos relacionados ao parentesco cotidiano. O papel em relação 

ao dos homens é de complementação na função de construir o ser (ROCHA, 2001).  

Elas transitam entre o pátio e a floresta, este último é exterior à aldeia, desconhecido, 

tido como o local por onde passam os espíritos dos mortos, por isso, a mulher tem o perfil 

misterioso e ligado ao mundo espiritual, e carrega o contraste entre o selvagem e social.  

 

Por conseguinte, a casa, do mesmo modo que a aldeia, é motivada em termos 

de um lado cotidiano e privado, o seu lado de trás, e de um lado cerimonial e 

público, os caminhos (ngó prú) que levam ao pátio. Levando em conta essas 

divisões, os Apinayé chamam a parte da casa que sai para o pátio de ikré 

kapême (frente da casa) e ikré katúd-lé (parte dos fundos). Da Matta (p. 75) 

explica que a parte da frente da casa pertence à aldeia e está ligada diretamente 

ao pátio central nos rituais; é a parte da frente da casa que é tomada como 

referência, sendo a parte de trás utilizada para as trocas diárias de comida e 

realização de trabalhos como, por exemplo, pilar arroz, descascar mandioca e 

extrair óleo do coco babaçu. Desta forma, enquanto a parte dos fundos da casa 

situa-se numa área marginal, nas fronteiras da sociedade Apinayé, a parte da 

frente está totalmente inserida no sistema social da comunidade Apinayé 

(ALBUQUERQUE,2007, p. 215). 

 

  

Porém, Rocha (2011) faz um contraponto, a forma simplória e binária com que é tratada 

essa caracterização entre a figura do homem e da mulher. Defende que a oposição central: 

profanas: periféricas: sagradas, em que as mulheres são colocadas de forma periférica não 
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reconhece o caráter interno das relações, defendendo que as reuniões nos centros das aldeias 

apenas ratificam ou tornam públicas a decisão já tomada nas conversas que acontecem nas 

casas, onde a participação da mulher é fundamental. 

Nesse aspecto, Rocha (2011) diz que são elas que detêm o conhecimento sobre a cultura, 

incluindo o de nominação, revelando outra característica de complementação, já que a escolha 

do nome é importante fator de identificação social. Vale ressaltar ainda que atualmente, de 

acordo com ela, todos e todas podem participar das reuniões do pátio e de assembleias fora da 

aldeia, embora a participação das mulheres seja menor que a dos homens.  

Dessa forma, há uma reconstituição da atividade doméstica como parte importante do 

social. E nos vários mitos dos Apinajé, entre eles o de origem, há menção sobre a importância 

do papel da mulher, inclusive ratificando a complementaridade entre o papel do masculino e do 

feminino, como iremos discutir nos itens seguintes. 

 

O mito de origem Apinajé: sol e lua 

 

No início de tudo, havia somente terra. Não havia caças e as árvores eram tão pequeninas 

que até as mais altas poderiam ser tocadas com as mãos. O Sol (Mỳỳti) e Lua (Mỳwrỳre) 

moravam no céu, que ficava logo depois das copas das maiores árvores. Um dia eles decidiram 

morar na terra. No primeiro dia na nova morada, começaram a passear, cada um para um lado. 

Ao meio dia, voltavam para o céu, almoçavam e aproveitavam para trazer o jantar. Essa foi a 

rotina por muitos dias. Certa vez, eles pegaram um fio de algodão para que pudessem desenhar. 

Então desenharam as caças, os rios e todas as coisas que existem. Para criar os indígenas, eles 

plantaram uma roça de cabaça. Quando elas estavam maduras, rolavam a cabaça, que submergia 

no riacho e saiam indígenas. 

Depois o Sol foi para o céu e buscou várias ferramentas de trabalho, soltou na terra para 

que elas executassem o trabalho. A Lua quando viu, não gostou. Pegou as ferramentas e 

começou a arar a terra, a plantar. O Sol então explicou que havia trazido as ferramentas para 

que garantissem a sobrevivência dos filhos e perguntou o motivo do comportamento. Ele 

respondeu que eles deveriam manusear as ferramentas com as próprias mãos para que o 

fizessem de acordo com sua necessidade, garantindo a preservação da natureza. 

O Sol concordou e assim passou a ser. Chegou a vez de criar as caças. As caças ficavam 

no terreiro da casa. As casas dos marimbondos ficavam grudadas nas paredes da casa e as cobras 

ficavam no “pé da parede”. A Lua não gostou dessa organização e assustou os animais do 
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terreiro. Novamente o Sol explicou que trouxe os animais para o terreiro para que seus filhos 

pudessem se alimentar e perguntou o motivo que a levou a fazer aquilo e ela respondeu que o 

homem deveria caçar porque se os animais tivessem no terreiro, matariam mais que o necessário 

e poderia haver extinção.  

E assim ficou decidido. Depois ela encontrou o Sol colhendo buriti e comendo. Fez 

imediatamente com que o buritizeiro crescesse muito e o céu também ficou mais longe. Ele 

retrucou dizendo que as frutas deveriam ficar ao alcance das mãos e a Lua explicou que o 

buritizeiro alto servia para sinalizar aos homens dos locais onde havia água e assim ficou. 

Passado algum tempo, ela morreu. O Sol cantou a noite inteira para ela. No outro dia 

ele a enterrou e foi embora. Era uma cova rasinha. Tão rasa que ao meio dia ela reviveu e foi 

ao encontro dele e o encontrou pensativo. Indagou em que ela pensava e ela falou que era nele, 

na solidão. E o Sol declarou que havia voltado por sentir saudade da companheira. Até que um 

dia aconteceu o contrário. Ele morreu. Só que a Lua enterrou em cova muito, muito funda. E 

cantou a noite toda para ele e ficou ao lado da sepultura. Quando ele tentava sair, ela o 

empurrava. Até que ele decidiu viajar para bem longe, para poder sair. A ideia deu certo. 

Quando o Sol saiu foi ao encontro dela. A encontrou cabisbaixa e perguntou em que ela 

pensava. E para sua surpresa, pensava nele. Diante da resposta, ela foi questionada sobre o 

motivo da atitude de impedir que o companheiro voltasse.Então a Lua explicou que isso era 

necessário para a sobrevivência da humanidade, que o com a morte, haveria espaço e condições 

para o nascimento de novos indígenas. Ele concordou e assim passou a ser (RIBEIRO, 2015)1. 

 

A presença da figura feminina no mito de origem Apinajé 

 

Espírito Santo (2010) defende que todo mito de aparecimento, implica a origem, a 

existência de um mundo, mesmo que já haja uma existência prévia. Para a estudiosa, nós 

precisamos fundar o mundo para viver nele. E essa fundação se dá por meio da manifestação 

do sagrado. Ela acredita ainda que toda inauguração de uma nova morada equivale a um novo 

começo. Nessa perspectiva, podemos afirmar que quando o Sol e a Lua decidem fazer da terra 

uma nova moradia representa uma nova etapa da vida, não só para os seres que eles criaram, 

mas também para eles, enquanto criadores. 

                                                           
1 RIBEIRO, Perla Oliveira. Plantas-filha e a beleza das roças: o lugar das plantas na cosmologia Apinajé. 

(Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Tocantins, 2015.  
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O mito de origem inicia com a afirmação de que terra existia antes de tudo. “No 

princípio havia apenas a terra (pika) com o mundo vegetal” (RIBEIRO, 2015, p. 49). Essa é 

uma substância que dá origem a tudo em boa parte da mitologia. Ser gerador, de onde emana a 

vida de todos os seres. Por sua vez, “A mulher relaciona se, pois, misticamente com a Terra; o 

dar à luz é uma variante, em escala humana, da fertilidade telúrica” (ELIADE, 1992, p. 71). 

Inclusive, em muitas religiões se acredita que a terra é capaz de conceber sozinha, sem a 

participação de companheiros. 

 
Segundo Hesíodo, Gea (a Terra) pariu Uranos, “um ser igual a ela, capaz  de 

cobri Ia inteiramente” (Teogonia, 126 ss.). Outras deusas gregas também 

geraram sem a ajuda dos deuses. É uma expressão mítica da autossuficiência 

e da fecundidade da Terra Mãe. A tais concepções míticas correspondem as 

crenças relativas à fecundidade espontânea da mulher e a seus poderes mágico 

religiosos ocultos, que exercem uma influência decisiva na vida das plantas 

(ELIADE, 1992, p. 73). 

 

 

Depois de fazer a morada, “começaram a caminhar pelo mundo. Um para cada lado” 

(RIBEIRO, 2015, p. 49). O fato de os dois passearem cada um para o seu lado dá a ideia de 

independência, cada um seguia o rumo que queria. Outro aspecto interessante da criação dos 

Apinajé é como se dá transformação deles de cabaça em indígena.. “Mỳỳti rolou uma cabaça 

comprida. Esta bateu no pé da ponte, caindo na água. Quando se levantou, já era índio” 

(RIBEIRO, 2015, p. 49). Esse mergulho sugere um renascimento, mudança, transcendência. A 

morte da cabaça e o surgimento do indígena. 

 

A imersão na água simboliza a regressão ao pré-formal, a reintegração no 

modo indiferenciado da preexistência. A emersão repete o gesto cosmogônico 

da manifestação formal; a imersão equivale a uma dissolução das formas. É 

por isso que o simbolismo das Águas implica tanto a morte como o 

renascimento. O contato com a água comporta sempre uma regeneração: por 

um lado, porque a dissolução é seguida de um “novo nascimento”; por outro 

lado, porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida. À cosmogonia 

aquática correspondem, ao nível antropológico, as hilogenias: a crença 

segundo a qual o gênero humano nasceu das Águas (ELIADE, 1992, p. 65). 

 

 

A água significa também o fluir e neste caso, o fluir da vida, podendo ser comparado 

com o útero, “espaço vital, o grande oceano da origem da vida, continente da fecundidade” 

(ESPÍRITO SANTO, 2010, p. 47). Tanto os homens quanto às mulheres foram feitos da cabaça, 

diferente de outras culturas, como a cristã, em que ele é feito do barro e ela da costela do 

homem. O fato dos dois terem sido feitos da mesma matéria remete à igualdade. A única 

diferença é que as cabaças usadas para criar as mulheres eram mais arredondadas, o que pode 



513 

 

 
 

estar relacionado com uma idealização do feminino, já o círculo é associado a perfeição e 

também à fertilidade.  

Outro aspecto interessante é que quando a Lua decide pelo plantio pelas mãos dos 

próprios indígenas e que os animais deveriam ser caçados, ela se torna a inauguradora destas 

atividades - que até hoje são uma fonte importante para a subsistência deste povo. Esse fato 

lembra o matriarcado, fenômeno em que as mulheres são as primeiras a cultivar as plantas 

alimentares, tornando-se proprietárias do solo e da colheita e onde o predomínio da mulher é 

associado a sacralidade da Terra Mãe (ELIADE, 1992). 

Na versão original do mito de origem Apinajé não havia distinção de gênero entre o Sol 

e a Lua, porque são duas forças criadoras. Depois da chegada da escola, passou a ser inserido 

essa diferenciação. Hoje quando o mito é contado, a Lua é uma figura feminina e o Sol 

masculino (LIMA, 2016). Essa concepção, adotada posteriormente, reforça a visão de pares de 

oposição: feminino e masculino. O pensamento também é importante para a ideia de alteridade, 

contribuindo para a formação da identidade Apinajé. 

 

A alteridade não se constrói por pares de oposição em que o eu estaria em 

oposição a um outro, mas, de fato, o eu se constrói e depende do não-eu, e não 

do outro como figura ontológica de alteridade para se constituir a diferença 

(LÉVI-STRAUSS apud GONÇALVES, 2017, on-line). 

 

 

Vale ressaltar ainda que, segundo a maioria dos indígenas brasileiros, o Sol e a Lua estão 

relacionados com o masculino e feminino, uma espécie de casal cósmico com influência na 

transformação da vida e do equilíbrio do universo (NEUKIRCHEN, 2007). Para os Apinajé, 

eles são os seres sagrados responsáveis pela criação e organização do mundo. Os dois criam, 

porém neste quesito, ele é quem desempenha a função central. O Sol dá as diretrizes e ela segue 

a orientação.  

 

Mỳỳti tirou cabaças para ele e Mỳwrỳre as dele. Fizeram uma ponte, com um 

pau atravessado sobre o ribeirão. Cada um tinha sua ponte. As cabaças eram 

enormes. Tiraram todas as cabaças da roça e levaram para a beira do ribeirão. 

Mỳỳti disse: “Agora você fica olhando para aprender de que maneira eu faço.” 

Mỳỳti rolou uma cabaça comprida. Esta bateu no pé da ponte, caindo na água. 

Quando se levantou, já era índio. Levantou-se e sentou na ponte (RIBEIRO, 

2015, p. 50). 

 

 

Ambos possuem o poder de criar, embora o dela seja mais relacionado ao 

aconselhamento e organização. Disciplinadora, tem a capacidade da persuasão e sua vontade 
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sempre prevalece. É ela quem determina que os indígenas devem trabalhar, sair para caçar e 

outros comportamentos que vão garantir a perpetuação e sobrevivência. 

 

Então foram inventar a caça: veado, caititu, anta... As caças ficavam no 

terreiro da casa. As casas dos marimbondos ficavam grudadas nas paredes da 

casa e as cobras ficavam no “pé da parede”. Um dia Mỳwrỳre foi onde estava 

Mỳỳti . Haviam duas grandes cobras cascavel de guarda na porta da casa de 

Mỳỳti. Mỳwrỳre viu duas antas que estavam tendo relação sexual e não 

gostou. Apanhou um caroço de buriti, atirando-o na cabeça da anta macho. 

Com o golpe, a anta caiu. Assustada, levantou-se e saiu correndo. No barulho, 

todas as caças correram e espalharam-se. 51 Mỳỳti ouviu o barulho. Chegou 

à porta e viu a debandada das caças. Falou com Mỳwrỳre: “pahkràmre, por 

que você fez uma coisa dessas? Mỳwrỳre respondeu: “O anta estava fazendo 

sexo com a anta. Eu fiquei com vergonha e joguei um caroço na cara dele.” 

Mỳỳti disse: “Quando nós descobrirmos nossos filhos, se eles quiserem 

comer, pegam uma caça no terreiro, mata e come.” Mỳwrỳre disse : “Quem 

não é bom caçador, a sua mulher pede um pedaço e todos comem. Mas se 

todas as caças estivessem no terreiro, matariam muito de uma vez, podendo 

acabar com as caças. Se estas acabarem, nossos filhos podem vir a comerem-

se uns aos outros. Então, assim, o caçador é que mata. Quem não for caçador, 

não mata. Assim não acabam as caças. Mỳỳti concordou (RIBEIRO, 2015, p. 

51). 
 

 

O que ela diz, o Sol acata, confirmando o pensamento de Potiguara (2004) de que a 

palavra da mulher é tão sagrada quanto à Terra. Ela defende também que a diferenciação entre 

os gêneros, onde o homem é colocado em uma posição de superioridade, é resultado do 

processo de colonização e que em muitas etnias esta atitude era tomada no intuito de proteger 

velhos, crianças e mulheres. Espírito Santo (2014) segue na mesma linha de entendimento, 

segundo ela, possivelmente os indígenas viviam em sociedades coletoras, principalmente antes 

do fogo. Assim, não havia tanta necessidade de força física e as atividades eram divididas mais 

harmoniosamente. Para a estudiosa, um dos fatores que levou o homem a se considerar supremo 

foi quando passaram a caçar grandes animais.  

A Lua é presença frequente em diversos mitos indígenas. É a Deusa guardiã da noite, 

protetora dos amantes, da reprodução, criada por Tupã para dar beleza à Terra, irmã de Iara, a 

Deusa das Águas. Mesmo diante de um período marcado por trevas, ela consegue iluminar, 

sendo que a luz é constantemente associada ao conhecimento, à vida. A sua presença nos mitos 

normalmente está associada aos ciclos da vida, morte, ressurreição. Para os Apinajé não é 

diferente, a prova é que foi ela quem definiu a forma como seria a morte, que passa a ser uma 

passagem, o término da matéria ou retorno ao todo, uma espécie de (re)conciliação do ser com 

o fim. 
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Considerações finais 

 

Assim como as demais produções, a literatura indígena, expressa pelo mito, serve para 

as sociedades se sentirem vivas e integradas, para explicar o que para eles é inexplicável - como 

a origem de tudo.  Expressa ainda a realidade e a identidade do povo nativo, reforçando 

expressões ideológicas. É uma criação caracterizada pela oralidade - o que não a coloca em 

posição de inferioridade, já que todas as literaturas foram assim originadas. São histórias que 

explicam o modo de estar no mundo, portanto de grande relevância para cada povo.  

Alguns sujeitos são fundamentais nessas narrativas, como os anciões, que são os 

contadores das histórias, os guardiões da memória e o ouvinte, que a partir de sua experiência, 

apresenta um (re)significado para o que é ouvido e sentido. Sendo assim, os dois são agentes 

construtores da mitologia, o que torna cada contação uma experiência única. 

Dessa forma, assim como as produções literárias validadas pelo cânone eurocentrado, 

as narrativas indígenas fazem parte da cultura brasileira. São histórias contadas por gerações 

mesmo antes da colonização do país, mesmo que pouco discutida na academia, principalmente 

no aspecto literário e considerando a perspectiva do papel da mulher indígena. 

Daí a relevância desse estudo sobre o Mito de Origem dos Apinajé, porque há uma 

presença marcante do feminino, há uma expressão do papel da mulher como complementar, 

com uma importância fundamental, o que destoa de muitas produções que enfatizam a 

inferioridade feminina. A figura central relacionada ao feminino é a Lua, personagem 

importante também em outras mitologias, onde é corriqueiramente associada às “ideias de ciclo, 

dualismo, polaridade, oposição, conflito, mas também de reconciliação dos contrários, de 

coincidentia oppositorum” (ELIADE, 1992, p.77). 

Na mitologia Apinajé, a Lua diz como será o funcionamento de tudo no dia-a-dia, 

reorganiza a criação. Assim como as mulheres Apinajé, que são responsáveis pelas atividades 

cotidianas, como as domésticas, na orientação social das crianças, com atuação fundamental na 

transmissão dos saberes, função importante para a preservação das culturas indígenas. 

Isso não inviabiliza que elas participem das tomadas de decisões na aldeia – tomadas no 

núcleo familiar. Assim, os homens só externam o que foi decidido em conjunto. Essa é outra 

característica em comum: a capacidade de convencimento. Tudo o que a Lua diz é acatado pelo 

Sol, inclusive questões primordiais como a existência da morte, remetendo a ideia de (re) 

conciliação com o término da matéria. 
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Embora homens e mulheres tenham papéis diferentes não são colocados em posição de 

inferioridade ou superioridade. Um fato que reforça o caráter igualitário na mitologia é que 

tanto homens quanto mulheres são feitos da mesma matéria, a cabaça.  A única diferença é que 

a delas eram arredondadas, sugerindo a idealização do feminino, já o círculo é associado a 

perfeição, à fertilidade e também aos ciclos da vida. 

Na prática, tal característica se mostra na organização social por meio da escolha do 

paiti, chefe da aldeia, que deve ser fruto de uma mistura entre os filhos do Sol e os filhos da 

Lua, expressão também do modo binário, baseado na oposição, importante para a ideia de 

alteridade, contribuindo para a formação da identidade Apinajé. 

Logo, por meio do Mito de Origem, é possível identificar como os Apinajé concebem 

as questões relacionadas aos gêneros e que embora os papéis sejam diferentes, isso não infere 

um grau superior no sentido hierárquico e que as mulheres não são figuras estáticas, 

participando ativamente nos processos sociais, inclusive na tomada de decisões. 

 

ANALYSIS OF THE FEMININE FIGURE IN THE MYTH OF ORIGIN APINAJÉ 

 

Abstract: This study analyzes the origin myth of the Apinajé natives, who belong to the Jê family, 

located in the North of Tocantins. The objective is to understand the characteristics of the female figure, 

since we understand that literature is an important expression of identity and that it is related to history, 

memory and culture. Studying indigenous literature, especially with regard to the female figure, is to 

understand silenced voices during a significant part of Brazilian history, since the books of indigenous 

authorship only began to be produced and published in the country at the end of the years 1970. But it 

is important to note that native literature existed long before colonization. However, little is discussed 

about, much less from the perspective of the role of indigenous women. To better understand this object, 

a qualitative, exploratory and descriptive research was used. Through these tools, the conclusion was 

reached that the Indigenous Literature has as one of the characteristics marked orality. In relation to the 

Apinajé Myth of Origin, we can see that the Moon's role is similar to that of the Apinajé women - hence 

the choice for the research cut, since in a significant part of the other ethnic groups in the region there 

is no such relation of similarities between the genders. 

 

Keywords: Apinajé. Indigenous Literature. Female. 
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Resumo: A pesquisa “Sentidos pragmáticos em relação com os sentidos linguísticos: abordagens 

contextuais da semântica e seus instrumentos teóricos (dêixis, atos de fala, implicatura e máximas 

conversacionais)” propõe compreender a dinâmica semântica quando mobiliza na linguagem sentidos 

linguísticos e pragmáticos, pois orações ou palavras são dotadas de conteúdo semântico, mas seu 

significado não depende apenas do conteúdo que elas apresentam, recorrendo à necessidade de um 

contexto extralinguístico para melhor interpretação. Significa dizer que uma palavra pode ter apenas um 

significado, porém, se usada em outros contextos, pode apresentar outros sentidos. Desse modo, 

objetivamos também relacionar os sentidos estabelecendo suas diferenças; esclarecer a dinâmica da 

formação de sentidos, ora linguísticos, ora pragmáticos; conhecer as principais noções e autores das 
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teorias pragmáticas; e, por fim, mostrar sentidos semânticos e sentidos pragmáticos advindos de material 

semiótico colhido para análise. Dos teóricos usados na presente pesquisa, podemos citar Levinson 

(2007), Martelotta (2010), Cervoni (1989) entre outros. 

 

Palavras-chaves: Sentidos. Contexto. Semântica. Pragmática. 
 

 

Introdução 

 

O estudo do significado linguístico já era uma preocupação desde a Grécia 

Antiga, pelos filósofos da linguagem, que buscavam entender sua relação com o mundo real. 

De que forma uma palavra serve para representa um objeto no mundo real? Quais aspectos são 

levados em consideração para concluir que uma determinada palavra se refere àquele objeto? 

Essas eram algumas das indagações que os filósofos procuravam responder em seus estudos 

acerca do significado. 

Convém iniciarmos procurando explicar acerca das noções de sentido e 

significado. Sentido é a significação que uma palavra pode assumir em diferentes contextos, de 

valor conotativo. Greimas (1979 apud. SANTAELLA e NOTH, 2004) diz que o sentido se 

manifesta na intencionalidade do sujeito quando profere ou usa expressões até chegar ao seu 

ponto de chegada, ou seja, sua real intenção. Ao passo que o significado é o referente ao qual a 

palavra representa no mundo. As orações ou palavras são dotadas de conteúdo semântico, mas 

seu significado não depende apenas do conteúdo que elas apresentam, recorrendo a necessidade 

de um contexto extralinguístico para melhor interpretação. Significa dizer que uma palavra 

pode ter apenas um significado, porém, se usada em outros contextos, pode apresentar outros 

sentidos. Dadas as definições, podemos compreender a importância da Pragmática para 

determinação dos sentidos que uma frase/palavra poderá assumir. 

Para Saussure, o objeto de estudo da Linguística é o signo linguístico, que se 

subdivide em significante e significado, imagem acústica e conceito. Nesse sentido, já sabemos 

que a Fonética e a Fonologia estudam os aspectos do significante. E, quanto ao significado, as 

áreas que se encarregam de estudá-lo são a Semântica e a Pragmática. Ou seja, essas duas 

disciplinas pesquisam os conceitos que estabelecemos em nossas mentes quando estamos diante 

de um signo linguístico, seja ele uma palavra, uma sentença, ou um texto. 

Muitas correntes teóricas fazem análises, por um lado, de expressões 

linguísticas que têm sua significação construída a partir do exame da própria estrutura, fora de 

um contexto comunicativo, e, de outro, observando o contexto extralinguístico. E assim, 
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definem o objeto de estudo da Semântica e da Pragmática. No entanto, para muitos teóricos, 

não convém uma separação tão rígida entre essas duas disciplinas, visto que elas mantêm uma 

relação de interdependência, ou seja, a construção dos conceitos depende do conhecimento, seja 

enciclopédico, ou de mundo, além da interação com o contexto da fala. Desse modo, a 

Semântica contribui para o estudo do significado linguístico com a concepção de algumas 

teorias (dêixis, os atos de fala, a implicatura e as máximas conversacionais) que estudam 

fenômenos semânticos e que, muitas vezes, são estudados do ponto de vista pragmático, 

mostrando mais uma relação entre as duas disciplinas. Nesse sentido, buscamos entender como 

se dá a construção dos sentidos, por meios da análise de um corpus, que necessita a evocação 

do contexto, em que fundamentamos nas noções apreendidas sobre tais teorias, para melhor 

compreender os sentidos produzidos.  

 

A dêixis 

 

A dêixis ou referência dêictica, deixa mais evidente essa relação entre linguagem e 

contexto, e pode ser definida como pistas que mostram o sujeito na produção do enunciado, ou 

seja, certos signos evidenciam rastros que tratam de deixar claro quem fala durante a ação 

interativa. A palavra dêixis é de origem grega e refere-se à ação de mostrar, indicar, assinalar. 

Mas, para os gregos, somente os pronomes demonstrativos faziam parte dessa categoria. 

Levinson (2007) estabelece o conceito de dêixis, afirmando que: 

 

Essencialmente, a dêixis diz respeito às maneiras pelas quais as línguas 

codificam ou gramaticalizam traços do contexto da enunciação ou do evento 

de fala e, portanto, também diz respeito à maneira pelas quais a interpretação 

das enunciações depende da análise desse contexto de enunciação. 

(LEVINSON, 2007, p. 65) 

 

 

Existem formas dêicticas que fixam a enunciação para que a interpretação de quem lê 

ou escuta seja possível, partindo do pressuposto de que a significação parta de algum lugar 

conhecido: o sujeito que enuncia (locutor), o sujeito a quem se dirige (interlocutor), o tempo e 

o espaço da enunciação. Por exemplo, na sentença “eu estarei aqui amanhã”, o locutor é 

representado por “eu”, o espaço da enunciação por “aqui” e o tempo é representado por 

“amanhã”. Os exemplos mais comuns de dêixis, segundo o mesmo autor, são os 

demonstrativos, os pronomes de primeira e de segunda pessoa, do tempo verbal, dos advérbios 
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de tempo e lugar específicos como “agora” e “aqui”, e uma variedade de outros traços 

gramaticais ligados diretamente às circunstâncias da enunciação. 

Nesse sentido, as expressões dêicticas são palavras que manifestam a dêixis, e são 

instrumentos linguísticos responsáveis pela coesão, funcionando também para enriquecer o 

sentido do texto e referenciar ao contexto da enunciação. Podem indicar o lugar ou o tempo, 

além dos participantes da interação. A dêixis podem se dividir em 5 tipos: dêixis de pessoa, que 

indica as pessoas do discurso, permitindo escolher os participantes na interação comunicativa; 

fazem parte deste grupo os pronomes pessoais (ex.: eu, tu, me, nós, etc.), determinantes e 

pronomes possessivos (ex.: o meu, o vosso,  o teu, etc.), sufixos flexionais de pessoa-número 

(ex.: digas, digamos, etc.), bem como vocativos; a dêixis de tempo, que é o tempo que se realiza 

o ato comunicativo;  a dêixis de lugar, refere-se à especificação da localização no acontecimento 

discursivo; dêixis de discurso, trata do “uso de expressões no enunciado para fazer referências 

a alguma parte do discurso que contém esse enunciado” (LEVINSON, 2007, p. 105). E por fim 

a dêixis social, que as relações sociais refletem nos aspectos da sentença no momento em que 

o ato de fala ocorre. 

 

Atos de falas 

 

Os atos de falas consideram que as frases das línguas representam ações sobre o real. O 

filósofo Austin, em seu livro Quando dizer é fazer, diz que ao falarmos, além de fazer 

declarações, nós ordenamos, perguntamos, pedimos, lamentamos, rogamos, etc. Ele diferenciou 

dois tipos de enunciados, os constativos e os performativos. Os constativos são aqueles que 

declaram ou relatam sobre um estado das coisas, podendo ser verdadeiros ou falsos, e os 

performativos são enunciados que realizam uma ação. Porém, ao pronunciar um enunciado 

performativo não garante sua realização, e para que isso ocorra é preciso obedecer a alguns 

critérios, que denominou de condições de felicidade e “que são necessárias para o 

funcionamento de um enunciado performativo, pessoas adequadas, e os procedimentos 

convencionalmente aceitos, que produzam efeitos convencionais” (OLIVEIRA, 2008, p. 65). 

Por exemplo: “eu vos declaro casados”, a partir do momento em que esta fala é proferida, as 

duas pessoas passam do estado civil de solteiro para o de casados. Porém, para que tal ação se 

realize, o falante que proferiu a fala deve ter autoridade para executar o ato, como um juiz. 

Segundo ele, ao falarmos executamos três atos simultâneos, o locucionário (corresponde ao 

conteúdo linguístico, usado para dizer algo), ilocucinário (o ato de fazer a declaração, promessa, 
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pedido) e o perlocucionário (o ato de causar efeito no público por meio da enunciação da 

sentença). Ainda afirma que nem sempre os performativos se manifestam de maneira explícita 

e que, muitas vezes, os atos não são indicados por verbos correspondentes às suas ações. 

Martelotta (2010, p. 93), coloca um exemplo de perfomativos implícitos. “Na frase ‘promessa 

é dívida’, a ação de prometer, e o seu efeito de cumprir a promessa estão implícitos e indicados 

por nomes correspondentes”. 

Searle (apud. MARTELOTTA, 2010), posteriormente, reformulou os atos postulados 

por Austin, e distinguiu cincos categorias de atos de linguagem. Os atos assertivos, que mostram 

a crença do locutor quanto à verdade de uma proposição, como afirmar, asseverar, dizer; os atos 

diretivos, que consistem na tentativa de levar os falantes a executar determinadas ações como 

convidar, sugerir, aconselhar, ordenar, exigir, etc.; os atos expressivos consistem na expressão 

de sentimentos como desculpar, agradecer, lamentar; atos comissivos produzem uma mudança 

por meio do que dizemos, comprometem o locutor com uma ação futura, como prometer ou um 

convite; e por fim, os atos declarativos, que podem promover uma mudança na realidade, 

produzem uma situação externa nova. Incluem-se nos atos declarativos: batizar, fazer uma 

sentença judicial, dentre outros. É nesses atos que incluem as condições de verdade, para que 

as ações se realizem. Chamou atenção também o fato de que nem todos os atos de falas 

realizados expressam o significado pretendido pelos falantes, ou seja, não há uma 

correspondência direta entre a estrutura sintática dos enunciados e seu valor ilocucionário, 

criando uma distinção entre os atos de fala diretos, que são esses que mostram com clareza o 

que propõe o falante na sua fala, seja ordem, perguntas, pedidos, em que são usadas formas 

linguísticas específicas, e indireto, que é realizado através de formas linguísticas típicas de 

outros atos, em que o falante pode expressar uma ordem ou um pedido através de pergunta, ou 

por meio de um convite, e assim por diante. Por exemplo, na frase “você pode fechar a porta? 

”, numa perspectiva pragmática não está questionando se a pessoa tem capacidade física para 

realizar o ato (de fechar a porta), mas sim, é um pedido com aparência de pergunta, em que se 

pede para que fechem a porta. Vale ratificar que os atos de falas trouxeram para o foco de 

atenção dos estudos linguísticos os elementos do contexto (quem fala, com quem se fala, para 

que se fala, onde se fala, o que se fala, etc.), os quais fornecem pistas para a compreensão dos 

enunciados. 

Cervoni (1989) chama atenção para os enunciados perfomativos, e que todos eles têm 

sua força ilocutória, podendo ser demonstrada “sob forma de verbo”, mas também afirma que 
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enunciados que não aparecem verbos perfomativos, também deixa explícito seu valor de um 

ato. 

 

Implicaturas e Máximas conversacionais  

 

O filosofo Grice (apud. MARTELOTTA, 2010) propôs dois tipos de implicaturas, as 

convencionais e as conversacionais, cuja primeira está presa ao significado convencional das 

palavras, sua significação é gerada dentro do sistema linguístico, ao passo que a segunda não 

depende da significação usual, e que está mais ligada ao contexto extralinguístico, e constitui 

um dos estudos mais importantes e decisivos para o desenvolvimento da Pragmática. 

Discorrendo sobre esse segundo tipo de implicatura, Grice instituiu os princípios de cooperação 

e as máximas conversacionais, e ratifica que nem tudo que dizemos corresponde ao que 

queremos dizer de fato. Pode se deduzir o que realmente diz o falante através de implicaturas, 

algo que está implícito no que é dito, e que pode ser deduzido por meio do contexto 

comunicativo. Este autor formula que, ao falarmos, devemos obedecer às quatro máximas da 

conversação para expressar o princípio cooperativo, que é uma contribuição ou cooperação dos 

interlocutores que estão envolvidos. Com base numa fórmula geral, postulou da seguinte 

maneira o princípio cooperativo: “faça sua contribuição na conversação, atendendo ao que é 

solicitado, no momento em que é exigido, visando os propósitos comuns e imediatos, de forma 

consequente em relação aos compromissos conversacionais estabelecidos”. (MARTELOTTA, 

2010, p. 91). A partir desse princípio derivaram-se as quatros máximas. A primeira, a máxima 

da quantidade, diz que devemos ser informativos, atendendo aos propósitos comunicativos, mas 

tendo cuidado para não sermos mais informativos do que o exigido. A segunda é a máxima de 

qualidade, em que não é aceitável dizer algo que você considera falso, ou seja, sejamos 

verdadeiros. A máxima da relevância diz que nossa contribuição deve ser relevante, e a máxima 

do modo, em que devemos evitar obscuridade, ambiguidade, ser claros e ordenados. 

Resumindo, essas máximas explicitam como os falantes devem fazer para conversar de maneira 

eficiente e cooperativa; devemos falar com sinceridade, de modo relevante e claro e 

simultaneamente fornecer informações necessárias. Mas, comumente vemos situações em que 

há violação das máximas, gerando uma implicatura conversacional e uma “consequência”, 

podendo ser as mais frequentes o humor e a crítica. 

 

Teorias semânticas aplicadas a tirinhas 
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Tendo em vista a diferenciação feita anteriormente sobre sentido e significação, além 

do conhecimento de algumas teorias semânticas e que são estudadas sob o viés pragmático, 

elucidaremos a seguir tirinhas, no intuito de mostrar que muitas vezes é necessário um contexto 

para melhor compreensão dos seus sentidos. Buscamos, através dessas teorias, demonstrar a 

dinâmica na formação dos sentidos, bem como os efeitos provocados. Foi escolhido este gênero 

tirinhas pelo fato de serem grandes ferramentas que trabalham com uso de metáforas e 

ambiguidades para atingir seu propósito, e que provocam nos seus leitores grande senso 

reflexivo, pois, além de humor, as tirinhas são usadas para gerar reflexões críticas sobre 

determinados assuntos atuais. Para realizar nosso propósito de mostrar a dinâmica semântica 

auxiliando na construção de sentidos ora linguísticos, ora pragmáticos, buscamos observar a 

influência de muitos fenômenos semânticos que são discutidos nas teorias já citadas, e como 

esses fenômenos ajudam na construção dos sentidos. 

 

 
Fig. 1: Duplicidade de sentido e violação das máximas conversacionais. 

 

Nesta tirinha, vemos um caso de polissemia. Este recurso linguístico ocorre pelo fato de 

trabalhar a duplicidade de sentidos na palavra vendo, associando as noções de ver e vender. A 

polissemia é um dos fatores que geram a ambiguidade, que é um efeito de mão única, pois a 

ambiguidade é apenas para o ouvinte ou leitor, nunca para quem proferiu ou escreveu. É o caso 

da garotinha, para quem não houve ambiguidade na forma como usou a palavra vendo, que 

gerou o equívoco na tirinha. Com a ambiguidade criada pela garotinha ao usar a palavra vendo, 

houve a violação de uma das máximas postuladas por Grice, mencionadas anteriormente, a 

máxima de modo. Ao expor a placa (com características físicas próprias de uma placa de 

anúncio), a garotinha não evita ambiguidades na sua fala, de modo que a duplicidade de sentido 
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causada é desfeita apenas quando ela responde à pergunta quanto quer pelo pôr do sol?, 

evidenciando sua verdadeira intenção quanto ao uso da palavra vendo: ver/olhar. O equívoco e 

a violação da máxima de modo, geram na tirinha o humor. 

Cervoni (1989), explicando sobre os dêiticos, diz que eles só podem receber uma 

significação se estiverem numa relação existencial/referencial com o objeto que representam, e 

por isso participam da natureza dos índices, que são gestos nos quais designamos um objeto e, 

na ausência deste (o objeto), o gesto não está a ele associado, e, portanto, não significa nada. A 

tirinha abaixo mostra a relação dos dêiticos com o objeto a que faz menção fora do enunciado. 

 

 
Fig. 2: Elementos dêiticos. 

 

Nesse exemplo, encontramos dois tipos de dêixis: a de pessoa e a de lugar. A dêixis de 

pessoa representada pelo eu (o enunciador) e a dêixis de lugar representada pelo advérbio lá 

que faz referência às redondezas da casa de Calvin. Outro elemento dêitico que representa o 

lugar é o adverbio aqui, que se refere ao local em que o pai de Calvin se encontra. Caso o 

advérbio aqui não estivesse mantendo relação com o objeto a que faz referência (o local onde 

está o pai de Calvin), possivelmente ele não significaria nada, confirmando as colocações de 

Cervoni sobre os dêiticos. O ato de perguntar que horas são? provoca em Calvin alvoroço por 

ser a hora da cerveja. Isso mostra a relação entre o ato ilocucional e o ato perlocutório, 

provenientes dos atos de falas, pois, à medida que foi feito o ato de avisar, provocou um susto 

como consequência/efeito desse aviso, gerando humor na tirinha. 
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Fig. 3: Violação da máxima de modo 

 

Percebemos aqui a importância do contexto extralinguístico para compreensão desta 

tirinha, pois, sem a presença dos elementos envolvidos durante o evento comunicativo, não 

poderíamos compreender a qual objeto o pronome demonstrativo esta, que funciona como um 

elemento dêitico, se refere ao cassetete do policial. Ainda é possível identificar a violação de 

uma das máximas de Grice, a máxima de modo (seja claro). Metaforicamente, Mafalda iguala 

o cassetete a uma borracha, pois, assim como a borracha apaga “erros”, o cassetete “apaga” as 

ideias ou pensamentos de uma pessoa, gerando uma implicatura, a repressão que alguns 

policiais cometem sobre aqueles que manifestam suas ideologias, e que é um problema ainda 

frequente nos dias atuais, permitindo aqui uma reflexão sobre a crítica que Mafalda faz.  

 

Fig. 4: Violação da máxima de quantidade. 

 

Nesta tirinha, vemos a violação da máxima de quantidade, pois Mafalda não atende 

aos propósitos comunicativos, fornecendo poucas informações ao responder quem é o doente 

sobre quem ela alerta a Filipe. “Informação de menos pode atrapalhar e informação demais; 
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pode irritar” (OLIVEIRA, 2008, p.135). O contexto extralinguístico mais uma vez se faz 

importante nesta tirinha, pois é através dos participantes, das relações sociais entre si, e do 

proposito comunicativo de cada um, que podemos deduzir que o propósito de Mafalda é fazer 

uma crítica aos problemas que afetam o mundo, e por isso alerta que ele está doente. Dessa 

forma, leva-nos a perceber que a quebra da máxima foi proposital, para que Filipe observasse 

quem seria o doente a quem Mafalda se refere e refletir sobre as “doenças” que afetam o 

mundo. 

 

Fig. 5: Atos de falas. 

 

Aqui observamos a presença dos postulados de Austin, bem como em todas as outras 

tirinhas analisadas. Os enunciados possuem uma força ilocucionária para que se atinja um 

efeito, um ato perlocutório, que fazem com que as intenções do falante alcancem o ouvinte, 

para que este realize os atos de fala propostos pelo falante, atendendo aos propósitos da 

comunicação. Percebemos que Mafalda não conseguiu obter o efeito desejado quando, na sua 

fala, propôs medidas que pudessem ser tomadas para resolver os problemas de falta de moradia 

e de desemprego.  

O motivo pelo qual Mafalda não consegue atingir o efeito que provoca em Susanita dá-

se pela violação da máxima de relevância, pois Susanita não contribuiu de maneira relevante 

para a continuação desta comunicação, e o que se esperava nesse evento comunicativo é que 

ela apontasse mais soluções, assim como Mafalda fez, mas contribuiu dizendo que não são 

necessárias tantas medidas como propõe Mafalda, bastaria ludibriar a realidade, escondendo 

aos mendigos, para que as pessoas não vissem as necessidades pelas quais passam. Tudo isso 

contribui para a produção de uma crítica dentro da tirinha, pois Susanita representa as instâncias 

que não dão devida atenção a esses problemas sociais que ainda ocorrem hodiernamente. 

 

Considerações finais 
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Ao falarmos, sempre usamos recursos linguísticos e nem sempre percebemos. Os 

aparatos teóricos aqui usados mostram que esses mecanismos nos ajudam na produção de 

sentidos, e que muitas vezes existe a necessidade de um contexto, pois apenas o conteúdo 

estritamente linguístico não nos fornece por completo toda a significação que é proposta. Os 

fenômenos e aspectos que as teorias citadas estudam e propõe esclarecê-los estiveram presentes 

nas tirinhas analisadas. Essas teorias atuam mostrando os modos de significação presentes em 

cada análise, além de mostrarem a influência do contexto, seja linguístico ou extralinguístico. 

Características bem presentes nas análises foram as violações das máximas conversacionais de 

forma intencional, pois, através dessas violações, produziram-se sentidos implícitos, que 

puderam ser deduzidos por meio de implicaturas, gerando assim crítica e humor.  

A escolha do gênero tirinha deu-se, primeiramente, por ser imagem de cunho 

humorístico ou crítico, e, a partir disso, buscamos compreender como se dá a produção dos 

sentidos dentro deste gênero. E segundo, porque, além das informações ditas e ilustradas nos 

quadrinhos, existe um espaço para os não-ditos que configuram implícitos responsáveis pela 

produção de sentidos. Envolve, no âmbito deste gênero, um conjunto de recursos responsáveis 

pela produção dos sentidos propostos.  

Fica nítida a presença dos atos de fala nas tirinhas analisadas, pois, a todo momento, 

constatam-se declaração, afirmação e perguntas, mostrando, em alguns casos, a relação entre o 

ato ilocucionário e o perlocucionário. A teoria dos atos de fala concretiza-se nas simples 

conversas que são repletas de intencionalidades ou de segundas intenções, ou de ordens e de 

ações sem nos darmos conta das significações e sentidos que podem gerar mal-entendidos ou 

atitudes inesperadas. Isso acontece exatamente porque o jogo linguístico é dinâmico, e a nossa 

própria fala pode nos criar artifícios para os quais nem havíamos previsto. Também há presença 

de elementos dêiticos, em todas as tirinhas analisadas, para melhor compreender a quem ou a 

qual objetos esses elementos se referem. As análises feitas sob óticas das premissas destas 

teorias citadas mostram a necessidade do contexto extralinguístico para melhor 

compreendermos os sentidos que estão sendo produzidos. Nesse sentido, percebe-se uma 

relação entre as terias citadas, pela necessidade de o contexto para melhor entender os 

fenômenos os quais se propõe a estudar, sendo demonstrado que os sentidos não estão, muitas 

vezes, inscritos na superfície linguística e que precisam de contexto extralinguístico para 

elucidar os propósitos da intenção de quem fala. 

 

PRAGMATIC SENSES IN RELATION TO LANGUAGE SENSES: CONTEXTUAL 

APPROACHES OF SEMANTICS AND ITS THEORETICAL INSTRUMENTS (DIXIS, ACTS 

OF SPEECHES, IMPLICATIONS AND CONVERSATIONAL MAXIMUMS) 
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Abstract: The search “Pragmatic senses in relation to the linguistic senses: contextual approaches of 

semantics and its theoretical tools (dexis, speech acts, implicature and conversational maxims)”, 

proposes to understand the semantic dynamics when it mobilizes in the language linguistic and 

pragmatic senses, because sentences or words are endowed with semantic content, but their meaning 

does not depend only on the content they present, resorting to the need for an extralinguistic context for 

better interpretation. It means that a word can have only one meaning, but if used in other contexts, it 

can present other meanings. In this way, we also aim to relate the senses by establishing their differences; 

clarify the dynamics of the formation of senses, now linguistic, now pragmatic; to know the main notions 

and authors of pragmatic theories; and finally, to show semantic meanings and pragmatic meanings 

derived from semiotic material collected for analysis. From the theorists used in the present research we 

can mention Levinson (2007), Martelotta (2010), Cervoni (1989) and others. 

 

Keywords: Senses. Context. Semantics. Pragmatic. 
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A CONVERGÊNCIA DE NARRATIVAS E A MARGINALIZAÇÃO DO LEITOR 

SOB A LUZ DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO EM A HORA DA ESTRELA 
 

Joildo Sousa Costa de Oliveira - UEMA 

 

Resumo: O presente trabalho traz um estudo acerca da obra A hora da estrela de Clarice Lispector sob 

a luz da estética da recepção. A problemática que motiva a natureza dessa pesquisa encontra-se na 

convergência de narrativas sobrepostas na obra e no conflito entrecruzado do narrador com a 

protagonista que, por sua vez, constitui traço característico do modelo societário do século XX. Para o 

desenvolvimento do trabalho partimos do propósito de analisar como os preceitos da estética da recepção 

são evidenciados na ressignificação e convergência da obra com o contexto de produção. A referida obra 

configura-se como uma significativa expressão da produção literária da contemporaneidade e para 

http://clubedamafalda.blogspot.com/
http://www.depositodocalvin.blogspot.com/
http://kdimagens.com/
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ampliar a grandeza e potencialidade expressiva, fez-se necessário elucidar o conceito da corrente teórica 

estética da recepção, bem como, realizar uma análise da relação da referida teoria e demonstrar a 

convergência do enredo com os tipos de leitor. Essa proposição foi amparada pelos estudos de 

EAGLETON (1978) e ZILBERMAN (1989) no que se refere à formulação da teoria literária.   

 

Palavras-chave: Leitor; Figura Feminina; Estética da Recepção. 

 

A literatura como objeto científico ou artístico? 

 

A literatura é uma necessidade universal experimentada em todas as sociedades e em 

razão do homem ter uma condição natural para fabular, fantasiar é que o encontro dele em toda 

a sua individualidade com o texto literário promoveu a descoberta de diferentes aspectos da 

linguagem, onde o leitor a partir daí, entrou em contato com um universo subjetivo e 

encantador. A literatura é, por assim dizer, um convite a desvendar as concepções de mundo 

vivenciadas pelas mais diferentes sociedades ao passar do tempo. 

É em busca dessa necessidade que Clarice Lispector se configura, na segunda metade 

do século XX, como uma força criadora de expressões quase que inexpressíveis pelo verbo, 

mas reveladora de necessidades humanas vitais. Teorizar com enfoque científico sobre uma 

obra literária exige o reconhecimento de algumas questões importantes, a saber: quando 

desejamos uma teoria? Segundo (COMPAGNON, 2006. p. 16) “assim que formos atingidos 

pela ignorância e pelo tédio” [...] “a teoria me parece principalmente interessante e autêntica, 

mas pelo combate feroz e vivificante que empreende contra ideias preconcebidas dos estudos 

literários e pela resistência igualmente determinada que as ideias preconcebidas lhe opõem [...]. 

Outra questão de primazia é distinguir o que faz da linguagem literária um traço 

distintivo para a linguagem do não literário? Considerando que “a literatura é uma realidade 

complexa, heterogênea e mutável” (COMPAGNON, 2006. p. 44), e que é contraditório afirmar 

que a literariedade (traços distintivos) seja capaz de definir claramente o que é e o que não é 

literário, nota-se que a relação entre literatura e pesquisa é conflituosa, pois em (DURÃO, 2015. 

p.379): “É pela pesquisa que os estudos literários ganham campo factível para a investigação 

científica e por conta disso a pesquisa tende a deformar tanto obras literárias, quanto leitores”. 

Essa contradição remete a outra reflexão igualmente relevante na pesquisa literária que 

parte da noção que “dominar aquilo que já foi dito sobre uma obra ou autor, por maior que seja 

o número de livros envolvidos ou a complexidade dos textos, pode gerar à erudição, mas não é 

gerar um conhecimento novo” (DURÃO, 2015. p.385). Dessa forma, o mais importante na 
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pesquisa em estudos literários é criar hipóteses bem fundamentadas e que tenham mais de 

inventividade e ousadia do que de dificuldade e ineditismo.  

Assim, a literatura só existe como meio de obtenção de conhecimento, onde todo saber 

factual acumulado não lhe vale, se não for colocado a serviço de novas hipóteses. Esse 

pensamento se coaduna com o que (DIAS e FERREIRA, 2016, p. 96), afirmam em “há de se 

pensar na tarefa de se (re)desenhar o passado e escrever o futuro de maneiras uníssonas e fora 

dos planos cartesianos de ensino de literatura”.  

 

A recepção como estética  

 

Uma obra de arte é o reflexo da autenticidade dos pensadores e da sensibilidade 

emocional do artista em determinado momento. Sob a ótica da Estética da Recepção, a obra 

literária deixa de ser um fim em si mesma e as atenções se voltam para a perspectiva da relação 

entre autor e público leitor, em que essa teoria parte da premissa de que cada leitor é criador a 

partir de sua experiência de leitura.  

A Estética da Recepção é, dentre as correntes de pensamento da teoria literária, a que 

procura valorizar o leitor como principal fato literário, encarando-o como instrumento relevante 

no processo literário. 

A Teoria da Recepção partiu de outras teorias como: o Formalismo Russo, a Crítica 

Literária e a Hermenêutica Alemã, mas não como um prolongamento dessas teorias, e sim como 

superação do formalismo e do marxismo, visando ultrapassar a teoria presa à análise 

imamentista do texto, centrada exclusivamente nos arranjos de linguagem do texto, e no 

deslocamento do eixo de análise deste para a sua recepção pelo leitor, elemento até então 

negligenciado pela Teoria da Literatura. 

A compreensão de uma obra literária por parte do leitor, requer que ele possua uma 

considerável bagagem cultural e histórica para associar os acontecimentos da obra à realidade 

da época. O autor deixa propositalmente, vazios ou lacunas na obra para que o leitor atento 

perceba esses espaços em aberto para discussão e interpretação de acordo com o entendimento 

do leitor. 

Existem vários tipos de leitores, os que gostam de obras de passatempo, como por 

exemplo, os romances policiais, os de espionagem; os que gostam de aprender e, por isso, 

procuram romances históricos, de viagens, ficção científica; existem ainda os que pedem a uma 

obra motivos de excitação da sensibilidade, e daí gostarem, sobretudo, da poesia lírica. 
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Os consumidores da literatura caracterizam o leitor como recriador da obra. E a 

recriação de uma obra literária é sempre feita em termos muito especiais. Cada um de nós nos 

compreende, sente e julga uma obra de acordo com suas possibilidades de compreensão, com 

seu tipo de sensibilidade e sua capacidade de crítica. A consideração deste fato é importante 

para o estudo da literatura, especificamente pela estética da recepção por três principais razões: 

a) permite afirmar que a obra literária só é realidade quando se estabelece a relação escritor-

leitor; b) a recriação do leitor pode ser certa ou errada em relação ao que estava no espírito do 

escritor; c) só a educação literária impede o leitor de recriar erradamente uma obra. 

A educação literária é o índice da cultura de um indivíduo. Wolfgang Iser destaca três 

tipos de leitor: o implícito, isto é, aquele que estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, 

faz deduções e comprova suposições – e tudo isso significa o uso de um conhecimento tácito 

do mundo em geral e das convenções literárias em particular.  

O texto em si, realmente não passa de uma série de dicas para o leitor, convites para que 

ele dê sentido a um trecho de linguagem. Para a teoria literária da recepção, qualquer obra, por 

mais sólida que pareça, compõe-se de indeterminações, elementos que, para surtirem efeito, 

dependem da interpretação do leitor. 

Cria-se assim a possibilidade de um leitor ideal que preencheria os vazios do texto com 

uma leitura interpretativa. Pois é o leitor que concretiza a obra literária. Determinar um leitor 

ideal seria igualar todos os componentes de uma sociedade a um mesmo gosto e cultura literária 

– posição impossível de existir. Também existe o leitor desavisado, aquele que está lendo a 

obra e não sabe nem mesmo do que se trata, entretanto continua lendo. 

A Estética da Recepção, segundo (SAMUEL, 2001)   afirma que: “as histórias literárias 

eram escritas na perspectiva dos produtores de textos e passaram agora a serem vistas como de 

fundamental importância o papel do leitor na interação entre autor e público (...)”. Wolfgang 

Iser vê o significado como um resultado de uma interação entre texto e o leitor, como um efeito 

que deve ser experimentado, não como uma mensagem que deve ser compreendida. Destaca-

se nesse raciocínio a importância para o processo cognitivo da leitura.  

Na Teoria da Recepção o processo de leitura, a experiência estética e o leitor são 

elementos preponderantes para a delimitação da abordagem crítica em determinada obra. Ainda 

que autor, texto e leitor sejam entidades autônomas, estas mantêm íntima relação, sendo de 

grande contribuição o trabalho desempenhado pelo leitor, posto que este preenche pontos de 

indeterminação no texto permitindo ampliar os horizontes de análise e enriquecer as ideias 

originais do autor, segundo (Regina Zilberman, 1989): 
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(...) Roman Ingardem, em a obra de arte literária, faz questão de acentuar que 

o leitor, bem como o autor são instâncias exteriores que não interferem na 

natureza do texto; logo não devem ser objetos da descrição a que se propõe 

nesse livro. Contudo, é importante observar que Roman Ingardem utiliza o 

conceito de concretização, referindo-se à atividade do leitor, responsável pelo 

preenchimento de pontos de indeterminação próprios ao estrato do objeto 

apresentado. (...)  

 

 

O princípio balizador da teoria da recepção em considerar o leitor um elemento 

participativo da análise não se revolta contra as demais teorias científicas até então, o anseio de 

Jauss é proporcionar a ampliação do horizonte de perspectivas, levando em conta as 

experiências pessoais, e de emancipação que consiste em levar em conta inferências que não 

são comuns, isto é, dar atualidade à obra sob uma nova ótica.   

Além da importância do leitor no desenvolvimento da obra literária, levam-se em conta 

também os aspectos históricos que marcaram a época, tanto da publicação – período em que o 

autor produziu -, quanto da época em que o leitor entrou em contato com a mesma, como 

afirmam (Trindade e Bellodi, 2002. p.195-195):  

 

(...) Como o mestre (Hans Robert Jauss), recupera a história como base do 

conhecimento do texto; e, igual ao outro (Hans Georg Gadamer), pesquisa 

seu caminho por uma via que permite trazer de volta o intérprete ou o leitor, 

sua defesa predileta na luta intelectual contra as correntes teóricas 

indesejadas.  

 

 

A narrativa marginalizada de Clarice Lispector 

 

Na prosa contemporânea a escritura de Clarice Lispector surge na década de 40, 

principalmente por meio de contos e romances que buscam desvendar a natureza humana, 

investigar o aspecto psicológico da natureza humana e indagar sobre as contradições acerca da 

(in)existência do ser. 

O narrador Rodrigo S. M. antes de iniciar propriamente as fracas aventuras de uma 

alagoana no Rio de Janeiro, se detém a um autoquestionamento radical sobre a literatura, o 

papel desempenhado pelo escritor, qual a contribuição que a obra irá proporcionar diante do 

público leitor e é exatamente sobre essa última indagação, que por sinal revela profundo senso 

crítico, que se pode relacionar com a teoria da recepção, pois questiona o leitor assim como 

questiona a si. Eis uma passagem da obra para constatação, (LISPECTOR, 1999. p. 11 e 12): 
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(...) Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos - sou eu que escrevo o 

que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato 

interior e inexplicável. A minha vida a mais verdadeira é irreconhecível, 

extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração 

se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A 

dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca 

nossa. Então eu canto alto agudo uma melodia sincopada e estridente - é a 

minha própria dor, eu que carrego o mundo e há falta de felicidade. 

Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que 

andam por aí aos montes.  

 

 

Ainda que haja percepção crítica e noção estilística do narrador diante dos fatos 

narrados, o que se observa é uma imprecisão acerca do objeto tratado, ou seja, por mais 

preocupado com as reflexões e/ou indagações anteriores às ações da narrativa, Rodrigo S. M. 

não sabe ao certo do que vai e de como vai lidar. Comprova-se tal afirmação ao conversar com 

o leitor e querer saber o que irá escrever, como narrador, no instante em que é o alvo ou centro 

da leitura, postura essa inconcebível, pois não se torna claro o papel de cada um dos elementos 

na trama, narrador ou objeto a ser narrado ou lido, evidenciando assim as nuances da 

marginalização do leitor na medida em que nem mesmo o próprio narrador é capaz se se 

localizar frente ao papel que deve assumir, isso causa, por extensão, o alheamento e 

marginalização do leitor na obra. 

Outro ponto interessante é o próprio confronto entre os valores expostos por Rodrigo S. 

M. e a realidade vivida por Macabéa no Rio de Janeiro, que mesmo antes de apresentar a 

nordestina, aquele já contraria os valores de gente como “nordestinas que andam por aí aos 

montes”, ao se referir ao conceito de felicidade. O leitor, considerado implícito, perceberá o 

choque de ideias de ambos, já que Rodrigo S. M, responsável pelo andamento da história e de 

Macabéa, se mostra contrário ao natural, ao senso comum, pois em vez de servir de consciência 

para a moça migrante, expressa-se de modo angustiado, por vezes, incerto gerando assim maior 

carga de marginalização do leitor por não ter uma fundamentação ao longo da narrativa.   

O ponto questionável na obra centra-se no fato de Rodrigo S.M. colocar-se como 

narrador e, ao mesmo tempo, personagem da história, fato que constantemente revela incertezas 

diante daquilo que está sendo exposto, pois a narrativa é unilateral do ponto de vista que nem o 

narrador, muito menos o personagem Rodrigo S. M., tem consciência de onde chegará com tais 

indagações, daí radical questionamento no princípio da narrativa. Dessa forma baseia-se esta 

crítica ao afirmar que o leitor torna-se marginalizado por não encontrar certezas por parte de 

quem expõe os fatos, tornando a obra passiva de elucubrações circulares. (LISPECTOR, 1999. 

p. 12): 
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Escrevo nesse instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com 

tal narrativa tão exterior e explícita. De onde, no entanto, até sangue arfante 

de tão vivo de vida poderá quem sabe escorrer e logo se coagular em cubos de 

geleia trêmula. Será essa história um dia meu coágulo? Que sei eu. Se há 

veracidade nela – e é claro que a história é verdadeira embora inventada – que 

cada um a reconheça em si mesmo porque todos nós somos um e quem não 

tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar 

coisa mais preciosa que ouro – existe a quem falte o delicado essencial. 

 

 

Rodrigo S. M. vai aos poucos se angustiando por não saber como lidar com a frágil 

existência da moça e em certos momentos da narrativa mostra-se querer livrar-se do fardo que 

é acompanhar Macabéa, contudo a tênue ligação de ambos impede o narrador de livrar-se 

imediatamente, pois há uma dependência vital mútua.  

A morte torna-se um preâmbulo para o desfecho da história, não para as indagações do 

narrador que vai, aos poucos, apresentando o contato, a revelação com a realidade. A tal 

revelação chamada de epifania, o despertar súbito com o mundo exterior provoca sensações até 

então desconhecidas e/ou surpreendentes até mesmo para o leitor, elemento valioso na 

construção de novos significados para a obra. A passagem que segue sinaliza para essa 

preparação ou transição. (LISPECTOR, 1999. p. 85): 

 

(...) Acho com alegria que ainda não chegou a hora de estrela de cinema de 

Macabéa morrer. Pelo menos ainda não consigo adivinhar se lhe acontece o 

homem louro e estrangeiro. Rezem por ela e que todos interrompam o que 

estão fazendo para soprar-lhe vida, pois Macabéa está por enquanto solta no 

acaso como a porta balançando ao vento no infinito. Eu poderia resolver pelo 

caminho mais fácil, matar a menina-infante, mas quero o pior: a vida. Os que 

me lerem, assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um 

soco no estômago. Por enquanto Macabéa não passava de um vago sentimento 

nos paralelepípedos sujos. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não 

acabar a história. Mas não: irei até onde o ar termina, irei até onde a grande 

ventania se solta uivando, irei até onde o vácuo faz uma curva, irei aonde meu 

fôlego me levar. Meu fôlego me leva a Deus? Estou. 

 

 

Em cada trecho fica mais intensificado o risco que há no entrelaçamento do criador com 

a criatura na medida em que quanto mais existem perguntas, menos respostas são encontradas 

para os questionamentos do narrador. O que prende o Rodrigo S. M. à Macabéa é a necessidade 

de extravasar as angústias e incertezas que ele mesmo, como escritor, sente e através do 

romance canaliza na nordestina as ausências existenciais que afetam até a própria existência de 

Rodrigo S. M. Eis que dessa forma, a morte de Macabéa, por mais que relute em evitá-la, 

chegará inexoravelmente. 
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Em A hora da Estrela há três histórias que se conjugam. A primeira conta a vida de 

Macabéa, a segunda, a do narrador Rodrigo S. M. e a terceira é a história da narração. 

A marginalização do leitor se constrói pelo fato das angústias e sofrimentos que são 

vividos por Macabéa chegarem até figura de Rodrigo S. M. que, por sua vez, transporta para o 

centro das atenções da teoria da recepção que é o leitor. Por mais consciente ou não da realidade, 

o choque vivido por Macabéa é inevitável mesmo com um narrador de senso crítico acentuado. 

No ato de fazer um romance, o narrador movido pelo desejo de criar o seu objeto, uma 

alagoana magra, subnutrida, semianalfabeta, Macabéa, mergulha, pois, na realidade a mais 

profunda da sua personagem, e desbrava o seu lado feio, promíscuo, sujo, incompetente, 

desprezível por todos, que é, também, o lado original e primitivo, selvagem e animal, de sua 

vida pura, ou seja, do ser nada. 

Por mais insípida e insignificante que seja a vida de Macabéa, Rodrigo S. M. afirma que 

ao término do romance quando a moça retirante morre atropelada por um Merceds ao sair 

“grávida do futuro” do consultório de madama Carlota, o próprio narrador afirma também 

morrer, pois ambos se relacionam de tal maneira que Rodrigo S. M. funciona como a própria 

consciência que Macabéa nunca possuiu. (LISPECTOR, 1999. p. 86 e 87): 

 

“Ah que vontade de alegria. Estou agora me esforçando para rir em grande 

gargalhada. Mas não sei por que não rio. A morte é um encontro consigo. 

Deitada, morta, era tão grande como um cavalo morto. O melhor negócio é 

ainda o seguinte: não morrer, pois morrer é insuficiente, não morrer, pois 

morrer é insuficiente, não me completa, eu que tanto preciso. Macabéa me 

matou. Ela estava enfim livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um 

instante, passa logo, eu sei por que acabo de morrer com a moça. Desculpai-

me esta morte. (...) E agora – agora só me resta acender um cigarro e ir para 

casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas, - mas eu 

também?! 

 

 

Romance marcado pelo intimismo e introspecção da personagem em A Hora da Estrela, 

Clarice Lispector focaliza os dramas humanos em confronto com a realidade exterior através 

de um profundo mergulho no “eu”. O difícil papel desempenhado por Rodrigo S. M. é conduzir 

o processo angustiante de externar o íntimo do ser com todos os desdobramentos e castrações 

que o mundo impele. Ainda que o leitor fique marginalizado, assim como o narrador, é dessa 

forma que a realidade é desnudada por Clarice Lispector em uma linguagem própria, simples e 

verdadeira que faz da escritora uma das vozes mais questionadoras da moderna ficção da 

literatura brasileira.   
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THE CONVERGENCE OF NARRATIVES AND THE MARGINALIZATION OF THE 

READER UNDER THE LIGHT OF THE AESTHETICS OF RECEPTION IN THE 

HOUR OF THE STAR 

 
Abstract: This work presents a study about Clarice Lispector's star hour in the light of the reception 

aesthetics. The problem that motivates the nature of this research lies in the convergence of overlapping 

narratives in the work and in the interlaced conflict between the narrator and the protagonist, which in 

turn constitutes a characteristic feature of the 20th century societal model. For the development of the 

work we start from the purpose of analyzing how the precepts of the aesthetics of the reception are 

evidenced in the resignification and convergence of the work with the context of production. This work 

is a significant expression of the literary production of contemporaneity and in order to amplify the 

greatness and expressive potentiality, it was necessary to elucidate the concept of the aesthetic 

theoretical current of reception, as well as to perform an analysis of the relation of said theory and 

demonstrate the convergence of the plot with the types of reader. This proposition was supported by the 

studies of EAGLETON (1978) and ZILBERMAN (1989) regarding the formulation of literary theory. 

 

Keywords: Reader; Female figure; Aesthetics of the Reception. 
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A RELAÇÃO ENTRE AS MULHERES E O CASAMENTO EM CONTOS DE LIMA 

BARRETO 
 

Thalyta Nascimento Nunes - UFC 

 

Resumo: Este trabalho busca analisar como se dá a representação literária da ligação entre as mulheres 

e o casamento em dois contos do escritor Lima Barreto, são eles “Clara dos Anjos” e “Lívia”, publicados 

na obra Histórias e sonhos. Ambientados no início do século XX, os contos possuem em comum o fato 

de suas personagens serem moças que apresentam a preocupação de conseguir casar. O intuito da 

investigação aqui realizada é observar como as protagonistas se desenvolvem e sua relação com o 

matrimônio, não perdendo de vista a conjuntura histórica e social manifesta no texto e na qual elas estão 

inseridas. A partir da leitura dos contos, é possível notar como o autor expõe o fato de que naquela 

sociedade, o casamento era um aspecto muito valorizado para a vida das mulheres e por isso, muitas de 

suas ações tinham como foco alcançar esse objetivo. As personagens que dão título aos contos possuem 

características em seus perfis que revelam as maneiras como elas lidam com os relacionamentos 

amorosos. Através dessa observação, percebe-se que as duas moças seguem um padrão em que 

predominavam as ideias patriarcais, que muitas vezes restringiam as mulheres em sua realização em 

outras áreas da vida, bem como as colocavam na dependência masculina. As discussões realizadas pelo 

presente estudo têm como aporte teórico os trabalhos de Maluf e Mott (1998),Gama (2015) e Soihet 

(1997). 
 

Palavras-chave: Casamento. Mulher. Sociedade. Lima Barreto. 
 

Introdução  

 

Lima Barreto publicou em 1920 um volume de contos intitulado Histórias e sonhos. 

Dentre as narrativas ali presentes se encontram “Clara dos Anjos” e “Lívia”, que serão aqui 

analisados. A escolha dos textos se deve ao fato de que têm como protagonistas mulheres jovens 

e sonhadoras que manifestam desejo de se casarem, pois o estudo aqui realizado se propõe a 

destacar os aspectos da relação entre as mulheres e o casamento nos dois contos, tendo em vista 

os elementos da contextualização histórica e social.  

É importante lembrar que a produção de Lima Barreto está imbuída de um forte senso 

de observação dos hábitos de sua época, com a representação de vários aspectos sociais. Nas 

obras analisadas, esses elementos presentes na sociedade estão fortemente relacionados aos 

comportamentos das mulheres e às relações entre os gêneros.  

Escritos durante a belle époque brasileira (1889-1922), período em que o pensamento 

de cunho patriarcal é perceptível, os dois contos deixam claro o sentimento de urgência sentido 

pelas mulheres da época em relação ao casamento, que era visto como o principal objetivo de 

suas vidas.  

Clara dos Anjos fala sobre uma moça que se envolve com um rapaz, Júlio Costa, cantor 

de modinhas. Ele foge depois de saber da gravidez dela, que ao indagar à mãe dele sobre a 

realização do casório entre os dois, recebe uma negativa acompanhada de ofensas. 
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Lívia é uma moça que sonha acordada, imaginando as possibilidades de matrimônio, 

acontecimento que para ela, a tiraria da vida de trabalho que levava.  

Para a investigação desses aspectos, o presente estudo será iniciado pela 

contextualização acerca da literatura do autor e sua abordagem sobre as mulheres. Em seguida, 

será feita uma breve explanação sobre a situação da mulher na sociedade, especialmente na 

época em que Lima escreveu e na qual se ambientam os contos. Após isso, haverá a análise dos 

textos, buscando evidenciar a relação entre as mulheres e o casamento e a maneira como este 

acontecimento é encarado nas narrativas. 
 

A literatura de Lima Barreto e a mulher  

 

Uma das características mais ressaltadas da obra barretiana é o fato de constituir uma 

literatura militante, combativa e denunciadora de desigualdades e injustiças. O autor acreditava 

que a literatura era um instrumento de libertação e para isso, deveria se posicionar diante da 

realidade, principalmente acerca das dificuldades dos oprimidos. Sempre atualizado, Lima 

atuou como cronista de jornais e procurava manifestar suas opiniões com coerência e de modo 

independente.  

Em algumas de suas crônicas, o escritor defende o direito feminino à instrução, escreve 

a favor do divórcio e contra o assassinato de mulheres. Em “Não as matem”, crônica publicada 

em 1915, o literato cita algumas dessas mortes, ocorridas na época, caracterizadas por serem 

ocasiões em que diante do fim de um relacionamento, o homem, por não aceitar esse término, 

comete o crime de matar a namorada, noiva ou esposa. Barreto se coloca com indignação sobre 

o sentimento de posse sobre as mulheres e fala sobre a importância da conscientização 

masculina sobre o respeito à vontade delas: “Todas as considerações que se possam fazer, 

tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro que não 

aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas.”  

Por outro lado, Barreto criticava aspectos do movimento feminista brasileiro, que 

chamava de “feminismo burocrático”, pois segundo ele defendia pautas elitistas, não 

considerando causas das mulheres das classes mais populares, como o direito à instrução e à 

valorização profissional.  

Sobre a atitude de se colocar ao lado das mulheres, mas, ao mesmo tempo, criticar o 

movimento feminista, Vasconcellos(1992, p.267) afirma que a posição ambígua do autor é o 

resultado do momento histórico em que viveu, e também da sua própria duplicidade, como 
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autor, entre o real e o ficcional. A pesquisadora acrescenta que seria ainda o espelho da mulher 

na belle époque, em que se dá início ao processo de emancipação feminina, seguido de grandes 

mudanças. 

A literatura engajada e crítica de Lima se faz presente não só em suas crônicas, mas em 

toda a sua obra ficcional, em que a construção de seus personagens é realizada de forma que 

eles demonstram com suas características e experiências um pouco do que o olhar questionador 

do autor percebe na sociedade.  

 

A mulher na belle époque brasileira 

  

Na sociedade do início do século XX, foram de grande importância os questionamentos 

que buscavam melhoria para a posição das mulheres, seja por parte de pessoas como Lima, 

preocupadas com a violência e a falta de apoio sofridos pelas mulheres, sejam aqueles trazidos 

pelo movimento feminista, com a luta pelo direito ao voto ou com defesa da presença feminina 

no funcionalismo público, entre outras reivindicações. No entanto, na época predominava uma 

visão da mulher marcada por uma definição fixa de papéis a serem executados por ela: “A 

imagem da mãe-esposa-dona de casa como a principal e mais importante função da mulher 

correspondia àquilo que era pregado pela Igreja, ensinado por médicos e juristas, legitimado 

pelo Estado e divulgado pela imprensa.” (Maluf e Mott, 1998, p.374). Logo, havia um empenho 

por parte de vários setores da sociedade para divulgar e fortalecer a ideia de que a realização 

feminina se centralizava no casamento, já que para ser mãe a perspectiva predominante 

determinava que a mulher deveria ser casada. 

Assim, com o endosso do Estado, a Igreja propagava passagens bíblicas, como as 

referentes a Adão e Eva, com interpretação que ressaltava a submissão feminina e colocava a 

mulher como responsável por todos os males; teorias médicas subordinavam a mulher ao seu 

sexo, à maternidade e afirmavam uma essência frágil e sentimental, ao contrário do homem, 

que seria racional; as leis não davam segurança financeira à mulher, pois determinavam que a 

administração dos bens da família era exclusiva do homem e a imprensa divulgava ideias 

opressivas e machistas através de manuais e textos direcionados às mulheres, normatizando sua 

conduta.  

Tais publicações muitas vezes enfatizavam a submissão ao masculino, 

incondicionalmente, como expresso no “Decálogo da esposa”, publicado em uma revista 

direcionada ao público feminino, em 1920: 
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X- Se teu esposo se afastar de ti, espera-o. Se tarda em voltar, espera-o; ainda 

mesmo que te abandone, espera-o! Porque tu não és somente a sua esposa; és 

ainda a honra do seu nome. E quando um dia ele voltar, há de abençoar-te. 

(MALUF E MOTT, 1998, p. 396) 
 

 

Dessa forma, é possível verificar que a mulher estava envolvida por um ambiente em 

que suas possibilidades eram limitadas, já que várias instâncias colaboravam para a manutenção 

de sua condição e para a repetição de comportamentos subalternos. A educação recebida por 

elas também fazia parte da estrutura desse sistema de dominação, na medida em que era 

utilizada no sentido de reforçar estereótipos. Soihet (1997, p.13) ressalta que “A educação que 

se propunha para as mulheres não visava, portanto, sua autonomia, a liberdade de decidir o seu 

destino.” O destino da mulher era encarado como sendo predeterminado por sua natureza, por 

seu sexo e atrelado ao homem.  

 

As personagens femininas e o casamento em “Lívia” e “Clara dos Anjos” 

 

Nos escritos de Lima Barreto se expressa de forma bastante patente a ligação entre a obra e 

contexto, bem como os elementos sociais nele contidos. Seus textos não estão alheios ao seu tempo ou 

aos assuntos e comportamentos que o autor considerava importantes. Segundo Melo, 

   

Lima Barreto não pode ser acusado de se manter distante da sociedade, pois, 

no limite do possível, queria expressar a ‘verdade social’ em sua literatura: 

seu objetivo, reiterado em diversas situações, era aproximar os vínculos entre 

a palavra e o mundo. (MELO, 2011, p.274)  

 

Como elementos constituintes de sua militância literária, suas personagens e textos 

ficcionais favorecem esse encontro entre o leitor e a realidade e orientam para a adoção de uma 

postura crítica perante os acontecimentos. 

Ambientados no início do século XX, os contos “Lívia” e “Clara dos Anjos” apresentam 

representações da atmosfera de valorização do casamento e da  regulação do comportamento 

feminino ocorridas no período. Desse modo, as duas protagonistas, inseridas nesse meio social 

característico, pautam suas existências na busca de um cônjuge. 

O enredo de “Lívia” se passa em torno dos devaneios da moça, a idealizar um marido, 

encarando o enlace com ele como responsável pelo fim de seus infortúnios. Na narrativa, a 

jovem vive com a família e sua principal tarefa é cuidar da casa, se comporta de forma submissa 
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em relação ao pai e principalmente ao cunhado, se ressente de ter que trabalhar tanto nas tarefas 

domésticas. Sua principal característica é seu aspecto sonhador, que se desconectava da 

realidade para devanear sobre casamento e sobre riqueza: “A súbitas, sua alma voou, asas 

abertas, voo rasgado, para outras bandas, outras regiões. Voou para a cidade de luxo e elegância 

que, ao fim daquelas fitas de aço, refulgia e brilhava.” (BARRETO, 1956, p. 153) 

Para a personagem, o essencial era casar. Ademais, ter como esposo um rapaz de mais 

posses se apresentava como uma possibilidade de obter o luxo e elegância que desejava e de 

evitar o cansativo serviço com a casa, além de assim também poder escapar do império do 

cunhado e do pai. É válido atentar para o fato de que ela não encontrava outros caminhos ou 

meios próprios, a não ser o casamento, para obter as mudanças que almejava: “Obedecendo ao 

chamado de sua mãe, Lívia foi mais uma vez retomar a dura tarefa, da qual, ao seu julgar, só 

um casamento havia de livrá-la para sempre, eternamente...”(BARRETO, 1956, p.155) 

No decorrer da narrativa, é perceptível que além da pressão pelo casamento, também 

havia a ideia de que ele deveria se realizar num determinado prazo ou idade: “Como casar-se? 

Por consequência, como viver? A sua própria mãe não lhe aconselhava? Não dizia: ‘Filha, anda 

com isso; preciso ver esta letra vencida’?”  (BARRETO, 1956, p.155) Na passagem, a 

protagonista pensa sobre como realizar seu intuito e a colocação da mãe dá a entender a 

existência de um limite de tempo, ao fim do qual se não cumprida a exigência haveria algum 

prejuízo. No trecho, a aproximação realizada entre o matrimônio e uma negociação financeira 

é feita através do uso da expressão “letra vencida”, que remete às letras de câmbio, ordens de 

pagamento utilizadas em transações econômicas. Também vale atentar para a associação feita 

entre casar-se e viver. Na frase da personagem, viver seria consequência, ou seja, resultado 

daquela união, que estaria em primeiro lugar.  

Ao refletir sobre os namoros que teve, Lívia evidencia a atitude de passividade da 

mulher nos relacionamentos e transparece sua opinião de que o matrimônio teria uma conexão 

com a liberdade: “Um levara-lhe beijos, outro abraços, outro uma e outra coisa; e sempre, 

esperando casar-se, isto é, libertar-se, ela ia languidamente, passivamente deixando.” 

(BARRETO, 1956, p. 154-155)   

Nos trechos analisados, a vinculação de dois elementos essenciais para o ser humano, 

vida e liberdade, possibilita verificar a força e a importância que esse acontecimento assumia 

na existência das mulheres. 

As situações mostradas no conto facilitam a percepção de aspectos psicológicos, 

expressos nos comportamentos e pensamentos das personagens, os quais tinham como base as 
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expectativas da sociedade em relação a vida feminina. O texto de Lima aborda também 

elementos relacionados à sobrevivência material da mulher, através de episódios em que retrata 

sua dependência financeira em relação ao homem, como na passagem a seguir, em que Lívia 

calcula o quanto o poderia fazer com o salário de seu futuro esposo: “Então com volúpia, ela, 

lhe pesava os recursos: ganhava cento e vinte, no emprego da Central, talvez, em breve, viesse 

a ter mais. Quarenta para a casa e o resto para o vestuário e alimentos.” (BARRETO, 1956, 

p.152) Vale ressaltar que apesar do crescimento da inserção de mulheres no mercado de 

trabalho, no início do século XX, ainda predominava a sua dedicação exclusiva aos trabalhos 

não-remunerados de casa. 

Outra observação interessante é o quanto a ideia de conquistar um marido se colocava 

cedo para a vida das meninas, que desde pouca idade se preparavam e faziam esforços para 

alcançar essa meta: 

 

E desde quando vinha ela querendo aquilo? Havia muitos anos; havia dez 

talvez. Desde os doze que namorava, que ‘grelava’ só para aquele fim; 

entretanto, apesar de haver tido mais de quinze namorados, ainda ali estava, 

ainda ali ficava, sob o mando do cunhado. (BARRETO, 1956, p.154)  

  

Ainda que, como foi visto, idealizasse do casamento como libertação, Lívia não 

considerava o amor como indispensável para a realização do enlace: “-Qual amor! Qual nada! 

A questão é casar e para casar, namorar aqui, ali, embora por um se seja furtada em beijos, por 

outro em abraços, por outro...” (BARRETO, 1956, p.155) Interessante notar a conotação 

transmitida pelo verbo furtar, que na frase exprime a noção de que a mulher era subtraída de 

algo no relacionamento. Por sua vez, o uso da conjunção embora estabelece na frase que a 

situação se trata de uma concessão, feita pela mulher para atingir o objetivo de casar.  

Quanto à “Clara dos Anjos”, o narrador apresenta a história de uma moça  de dezessete 

anos, que vivia com os pais, era pobre e de pele parda. Tratada com muito cuidado, quase não 

saía de casa e se ocupava dos afazeres de casa, junto à mãe, Engrácia. 

Filha do carteiro Joaquim, um músico amador, a jovem gosta de modinhas e, como 

Lívia, também possui personalidade sonhadora. No trecho a seguir, ela se distrai ao ouvir o 

modinheiro Júlio Costa: “Os aplausos foram entusiásticos e só Clarinha não aplaudiu, porque, 

tendo sonhado durante toda a modinha, ficara embevecida quando ela acabou.” (BARRETO, 

1956, p.185)  
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Clara começou a se envolver com Júlio, que já tinha fama de sedutor e irresponsável. 

Ela, porém, não tinha o discernimento necessário para perceber o verdadeiro caráter do 

namorado e ponderar sobre as reservas que os pais dela chegaram a manifestar em relação ao 

galã. Demonstrava fixação pelo casamento: “Viu o olhar severo do pai; as recriminações da 

mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem 

dono…”(BARRETO, 1956, p.186) No excerto, o termo cão sem dono pode ser interpretado 

como indicador de que a mulher era propriedade, não tinha condições de se guiar sozinha, 

precisava de alguém que a orientasse, como um cão abandonado fica à mercê da vontade alheia, 

sem rumo. 

Os perfis das protagonistas das duas narrativas possuem algumas diferenças. Acerca de 

relacionamentos amorosos, por exemplo, Clara se mostra mais inexperiente, enquanto Lívia já 

havia tido alguns namorados.  

Apesar de as duas estarem reclusas ao espaço doméstico, o isolamento resultante dessa 

situação é destacado pelo narrador em “Clara dos Anjos” e assume grande relevo, pois realça a 

educação superprotetora recebida por seus pais, que não permitiam que ela saísse sozinha nem 

para ir fazer compras na venda perto de casa.  

Além disso, as situações vividas por Clara também põem em evidência a importância 

do questionamento das diferenças sociais e raciais. Ao se ver grávida e sem o apoio do 

namorado, que já havia seduzido e abandonado outras mulheres anteriormente, procura a ajuda 

da mãe dele para que providencie as bodas dos dois, já que isso era uma medida comum como 

forma de reparação da honra da mulher, que no período era relacionada à virgindade. Como 

esclarece Priore (2006, p.279): “No caso de defloramento ou gravidez o ‘desastre’ era punido 

com casamento imediato ou sentença judicial.”  

No entanto, a resposta que Clara obtém deixa visível a ideia discriminatória de que ela, 

negra e pobre, por fazer parte de outro estrato social, classificado como inferior, não estaria apta 

a conviver ou ser parte da família: “— Ora, esta! Você não se enxerga! Você não vê mesmo que 

meu filho não é para se casar com gente da laia de você!”(BARRETO, 1956, p.191) É oportuno 

lembrar que a condição de mãe solteira acrescentava um fator de preocupação, pois 

representava um futuro de discriminações e desprezo na sociedade da época.  

Com a negativa que recebe, a personagem passa a meditar sobre sua posição e questiona 

a educação recebida, afirmando que não havia lhe mostrado os limites existentes na sociedade. 

Ao constatar que, por sua posição social, não tinha condições de realizar o sonho a que “todas 
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as moças aspiram” (BARRETO, 1956,p.191), chega a resumir sua sensação de aniquilamento 

com a afirmação de que não é nada nesta vida. 

Sobre a presença das mulheres “mulatas” na literatura barretiana, Schwarcz (2017, 

p.425) afirma que o autor 

 

em seus escritos parece querer denunciar o olhar preconceituoso que a 

sociedade lhes dirige, seja descrevendo os maus-tratos a que são submetidas, 

seja mencionando a frustração delas com seus sonhos de ascensão que acabam 

sempre se mostrando infundados.  

 
Presente de forma regular em suas obras, a denúncia do preconceito racial une-se em 

“Clara dos Anjos” ao questionamento da condição submissa da mulher e de sua escassez de 

perspectivas. De fato, Lima, que defendia sua escrita como militante, parece alertar, nos dois 

contos, para a necessidade de uma mudança de pensamento em relação à situação das mulheres 

na sociedade, a fim de que as atitudes também fossem redirecionadas para o respeito e 

valorização delas. 

 

Considerações 

  

Nos dois contos analisados, Lima Barreto permite, através da construção das 

personagens femininas, observar a existência de uma sociedade em que o modelo exaltado de 

mulher definia para ela o papel de dona de casa, casada e mãe. Em ambos os textos, uma 

estratégia interessante é utilizada pelo narrador ao dar acesso ao pensamento das protagonistas, 

pois contribui para que o leitor possa ver o quanto o matrimônio ocupava lugar de destaque na 

vida das moças, já que muito de seu tempo era despendido a planejar e imaginar sobre esse 

assunto. Como consequência, muitas das ações delas tinham como foco arranjar um marido. 

Nesse sentido, a educação feminina era um dos fatores atuantes no reforço à exigência e pressão 

para que o casamento ocorresse, sendo que a ideia desse dever era instituída nas mentes delas 

desde muito cedo. Por outro lado, a sua não realização estava ligada ao abandono, solidão e 

poderia prejudicar a mulher até no aspecto material, devido à dependência financeira em relação 

ao homem. 

Apesar de o casamento ser um fator marcante nos dois contos, nenhuma das 

protagonistas o realiza até o fim da narrativa. No caso de Lívia, tal aspecto se resume às suas 

conjecturas, aos planos que realiza em sua imaginação. Em Clara dos Anjos, sua gravidez é 

seguida da fuga do namorado e das humilhações por fatores econômicos e raciais praticadas 
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pela mãe dele. Em consequência disso, os sonhos e fantasias que a moça idealizava por seu 

casamento cedem lugar à angústia e sentimento de injustiça social.  

Lembrando o entendimento de Lima Barreto de que a Literatura teria a missão de 

proporcionar uma reflexão sobre a sociedade e com isso, libertar os indivíduos, é possível ver 

nas obras uma crítica ao pensamento de que o casamento resume o propósito de vida das 

mulheres. Na busca dessa meta, elas despendiam a maior parte de seu tempo, contribuindo para 

insegurança feminina em relação ao futuro, já que não haviam se dedicado a outras áreas da 

vida nem feito outros planos. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN AND THE WEDDING IN SHORT STORIES OF 

LIMA BARRETO 

 

Abstract: This article seeks to analyze how the literary representation of the connection between women 

and marriage happens in two short stories written by Lima Barreto, named "Clara dos Anjos" and 

"Lívia", published in Histórias e sonhos. Set in the early twentieth century, the stories have in common 

the fact that their main characters are girls who are concerned about getting a marriage. The purpose of 

the research is to observe how the protagonists develop and their relationship with marriage, including 

the informations of the historical and social conjuncture manifested in the text and in which they are 

inserted. From the reading of the stories, it is possible to notice how the author exposes the fact that in 

that society, marriage was a very valued aspect for the life of the women and for that reason, many of 

their actions were focused to reach that objective. The storytelling characters have characteristics in their 

profiles that reveal the specific ways they deal with love relationships. Through this observation, it is 

noticed that, despite some differences, the two girls follow a pattern dominated by patriarchal ideas, 

which often restricted women in their realization in other areas of life, as well as placed them in male 

dependence. The discussions observed in the present study have as theoretical contribution the works of 

Maluf and Mott (1998), Gama (2015) and Soihet (1997). 

 

Keywords: Wedding. Woman. Society. Lima Barreto. 
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PUTABIS AUTEM UELLE QUICQUID ADHUC NESCIMUS: ANÁLISE 

COMPARATIVA DOS RELATOS DIDÁTICOS NAS DISTOPIAS ADMIRÁVEL 

MUNDO NOVO E 1984 
 

Wagner dos Santos Rocha – UESPI 

 

Resumo: A literatura distópica está inserida no contexto contemporâneo, orientada pelas inflexões das 

revoluções e da ciência. Sua notoriedade está atrelada ao início do século XX, quando uma série de 

trabalhos apresentou ficcionalmente o caráter nocivo do avanço e da mudança. A distopia associa-se à 

tradição utópica iniciada por Thomas More no século XVI, a qual, por meio da descrição do relato de 

um viajante fictício, mostra a construção política e social de um espaço, também imaginado, e que 

segundo seu narrador é um bom lugar, a fim de alcançar ideais de crítica social. Já as distopias, por 

razões temáticas, já que sua finalidade é diegética, não possuem o processo descritivo detalhado, mas, 

anteveem uma intenção semelhante no chamado relato didático, momento em que ocorre um encontro 

de ideias entre personagens e é descrito o processo social que vem sendo apresentado desde o início 

dessas narrativas. Diante disso, o presente trabalho objetiva comparar os relatos didáticos das obras 

Admirável mundo novo de Aldous Huxley e 1984 de George Orwell a fim de demonstrar a presença 

deste conceito na narrativa, enumerando como as ideias expostas pelos autores nesse momento 

convergem entre si apesar das diferenças entre os romances. Para isso, usa-se o preceito da tipologia 

cunhada pelo teórico Dionyz Durisin, o qual que prevê uma análise totalizante do texto dentro de um 

mesmo sistema literário, possibilitando a identificação de influências. Esta pesquisa é bibliográfica, 

possui objetivos exploratórios, abordagem qualitativa e apoia-se teoricamente em autores como 

Baccolini (2003), Carvalhal (2006) e Moylan (2016). 

 

Palavras-chave: Distopia. Tipologia. Relato didático. Admirável mundo novo. Mil novecentos e oitenta 

e quatro. 

 

Introdução 

 

O objetivo da distopia é criticar, alegoricamente, o senso comum que envolve temas 

como a ciência, a modernidade e a política. Com isso, demonstra sua semelhança com a tradição 

utópica que, da mesma forma, intendia condenar aspectos considerados nocivos pelos autores. 

Contudo, enquanto as utopias por meio do discurso apresentavam a descrição de lugares 

fictícios, as distopias introduziram vivências de personagens contrários aos regimes vigentes 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/12558#_blank
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nestes mundos ficcionalmente construídos. Ou seja, enquanto o primeiro caso traz um 

detalhamento agudo da composição social, o segundo mostra vislumbres do que a caracteriza 

oferecendo ao leitor uma visão unilateral até o relato didático.  

O presente trabalho organiza-se em torno das obras Admirável mundo novo (1932) e 

1984 (1949), respectivamente escritas por Aldous Huxley e George Orwell. Ambos os 

romances compartilham características singulares quanto à narrativa, incorporadas à temática 

da distopia e que se propõem a representar ficcionalmente sociedades futuras que são regidas 

por meios poucos tangentes à ética e valores considerados importantes nas realidades sociais 

em que são geridas. 

Nas duas narrativas é possível observar diferenças como o tempo-espaço e/ou os modos 

de organização das mesmas, contudo a estrutura de ambas conserva diversas similaridades que 

conseguem facilmente demonstrar porque tanto uma como a outra podem ser consideradas 

distopias de acordo com os estudos sobre o tema. A maior prova dessa assertiva encontra-se no 

relato didático, momento em que, segundo as considerações de Tom Moylan, ocorre um debate 

de ideias entre os cidadãos contrários aos regimes instituídos. Desta maneira, esta pesquisa se 

propõe a analisar os relatos didáticos presentes em Admirável mundo novo e 1984 construindo 

uma tipologia que demonstre semelhanças entre os romances. 

 

Sonhar dormindo e sonhar acordado 

 

Ao tratar da distopia, é preciso, inicialmente, apresentar determinados conceitos 

estudados por críticos e acadêmicos da área dos Estudos Críticos da Utopia, a fim de atender às 

necessidades teóricas que envolvem o estudo do tema. O primeiro destes conceitos diz respeito 

à ideia de utopismo. O termo é utilizado para abarcar todos os conjuntos de ideias, opiniões e 

objetivos relacionados ao pensamento utópico. Ao tomar o ensaio As três faces do utopismo 

revisitadas (1994), de Lyman Tower Sargent, é possível ver que a distopia está intrinsecamente 

ligada ao fenômeno. 

Para ele, o utopismo engloba “os sonhos e pesadelos que dizem respeito à maneira pela 

qual grupos de pessoas organizam suas vidas e que normalmente vislumbram uma sociedade 

radicalmente diferente daquela em que vivem1” (SARGENT, 1994, p. 5), ou seja, são as ilusões 

criadas pelas pessoas desde o início dos tempos a fim de descrever os produtos de desejo e 

                                                           
1 Para simplificação da leitura, algumas terminologias e citações crítico-teóricas foram traduzidas de sua língua 

original (usualmente o inglês) para o português. 
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felicidade, bem como os de repulsa e miséria. Segundo o autor, pode-se encontrar traços do 

utopismo em lugares como o Jardim do Éden e a Saturnália romana. Esse fenômeno se divide 

em três faces, tal qual sugere o título: a teoria social utópica, a prática utópica e a utopia literária, 

sendo esta última, aquela da qual a distopia faz parte. 

A utopia literária surge em 1516, quando Thomas More publica Utopia. Dividido em 

duas partes, o livro descreve o encontro entre o autor/narrador, Pieter Gillies e o fictício 

navegante português Rafael Hitlodeu. A narrativa apresenta, através do discurso do nauta, a 

ilha que dá nome ao livro, a qual é considerada a melhor das repúblicas. Curiosamente, ela 

adquire esse status por se opor aos moldes europeus vigentes na época, supostamente 

superiores. Ao observar essa oposição, é possível entender um esforço crítico por parte de More, 

que não tem como objetivo inicial construir um locus amoenus, mas sim compor um discurso 

moralizante às sociedades da Europa ao contrapor os vícios das mesmas. 

A utopia literária, segundo Sargent (1994, p. 9), engloba pelo menos sete manifestações 

textuais, organizadas ao longo dos estudos acadêmicos do crítico. As principais e relevantes à 

discussão proposta aqui são: utopia, eutopia ou utopia positiva, distopia ou utopia negativa. Sua 

diferenciação é identificada através da etimologia das palavras, todas provenientes do grego. 

Como por exemplo, os afixos ou– e –topos, podem ser definidos como não-lugar, enquanto o 

prefixo eu– significa bom, ou seja, eutopia significa bom lugar; já o prefixo dys– significa ruim 

ou mau, então distopia equivale a mau-lugar. Essa divisão ocorre para especificar os tipos de 

narrativas utópicas surgidas ao longo dos séculos. 

No caso de seu conceito de utopia, Sargent afirma que esta é: “uma sociedade descrita 

em consideráveis detalhes e normalmente localizada no tempo e espaço” (SARGENT, 1994, p. 

9). Aqui se tem o molde clássico cunhado por Thomas More na Utopia, ou seja, ela consiste na 

narração pormenorizada da composição social e política de um determinado espaço, geralmente 

feita por um visitante do local em questão. É o papel que exerce o navegador português Rafael 

Hitlodeu, o qual residiu, ficcionalmente, por cinco anos na ilha e descreve ao autor/personagem 

como vivem os “utopienses”. Com o tempo e a adição de novas obras ao “cânone utópico”, foi 

necessária a divisão deste conceito em outros que pudessem abarcar seus aspectos formais, são 

os casos dos conceitos seguintes. 

A eutopia caracteriza-se por ser “uma sociedade descrita em consideráveis detalhes e 

normalmente localizada no tempo e espaço em que o autor pretendeu que um leitor 

contemporâneo visse como consideravelmente melhor do que a sociedade em que vive” 

(SARGENT, 1994, p. 9). Como abordado anteriormente, a palavra utopia provém de duas raízes 
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etimológicas, uma que usa o prefixo ou– e outra que usa o prefixo eu-, sendo assim, as eutopias 

se encarregam de descrever um “bom-lugar”. Esse objetivo também é pretendido por More ao 

construir uma sociedade que é “melhor” do que a Europa, tal qual os autores que vieram a seguir 

construíram suas utopias, como Francis Bacon e Tommaso de Campanella. 

Já no caso da distopia, têm-se “uma sociedade descrita em consideráveis detalhes e 

normalmente localizada no tempo e espaço em que o autor pretendeu que um leitor 

contemporâneo visse como consideravelmente pior do que a sociedade em que vive” 

(SARGENT, 1994, p. 9). São casos como os dos romances utilizados no corpus, bem como 

obras de semelhante teor que começaram a ganhar notoriedade no início do século XX, e que 

se focalizam na narração de um lugar que funciona por meios pouco ortodoxos no que tange a 

ética, mas que ainda assim conserva traços de funcionalidade dentro desses pormenores. 

Outro aspecto importante a ser considerado no estudo de utopias e distopias é que nas 

primeiras “o bom lugar é geralmente um outro lugar, ao qual se tem acesso apenas através do 

relato de alguém que lá esteve” (LIMA, 2017, p. 33), nas outras, “o texto normalmente começa 

diretamente no terrível mundo novo”. (MOYLAN, 2016, p. 80-81). Desta forma, a distopia tem 

uma propensão para a narrativa que não é costumeira nas utopias. Enquanto nesta, só existe um 

discurso sobre um lugar em que os personagens principais não estão diretamente envolvidos, 

aquela é marcada pela imersão direta no ambiente descrito, sendo seus protagonistas 

componentes que transitam diretamente na dinâmica do enredo. 

 

Um olhar sobre os mapas do inferno 

 

A pré-história distópica começa no final do século XVIII, guiada pelas inflexões da 

Revolução Francesa, através do que Claeys (2017, p. 289) chama de anti-jacobin novels, 

narrativas que contrapunham os ideais revolucionários mostrando como os mesmos poderiam 

influenciar negativamente o cenário político. De forma semelhante, textos que contestavam a 

Ciência e a industrialização surgiram no século seguinte, configurando desavenças a grandes 

textos propagados na época, onde esses meios eram tidos como propiciadores de uma realidade 

alternativa, onde nem sempre o que era tomado como senso comum era uma verdade absoluta. 

No entanto, essa literatura alcança seu auge no século XX.  

Emergindo de um lugar em que as utopias ainda tinham força, a distopia desse período 

mostrou uma nova concentração de ideias que nasciam da realidade conturbada em que eram 

produzidas. Um primeiro texto muito importante é A máquina para (1909), de E. M. Forster. A 
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história se situa num futuro distante, no qual a humanidade vive em cidades subterrâneas a fim 

de se proteger de uma suposta poluição que torna a superfície inabitável, sendo mantidas por 

um mecanismo inteligente conhecido como A Máquina. Em meio a isso, Kuno, um jovem 

audaz, desafia a mãe supersticiosa Vashti e os tabus de sua cultura ao buscar uma saída para a 

superfície. 

A influência de A máquina para outras narrativas distópicas é visível. Primeiramente, é 

possível notar que o conto conduz o leitor a uma imersão direta “no terrível novo mundo”, ou 

seja, se inicia no espaço-tempo em que a Máquina subjuga as pessoas a uma vida no subsolo. 

Além disso, Forster apresenta “um típico conflito distópico entre a ordem estabelecida e o 

potencial dissidente” (MOYLAN, 2016, p. 30), quando Kuno, entra em desacordo com a 

sociedade em que vive e se rebela. Esta, inclusive, é uma das características mais fortes na 

distopia, pois “o foco é frequentemente sobre a personagem que questiona” (BACCOLINI, 

2003, p. 8) o ambiente no qual está inserido, possibilitando a criação do conflito dentro das 

obras. 

Forster abriu caminhos para novos autores apresentarem os seus mapas infernais. Um 

deles foi o soviético Ievguêni Zamiátin, que em 1924 publicou Nós. Muitas vezes tomada como 

“a distopia original”, por ser um dos primeiros romances a apresentar a temática, a narrativa 

apresenta uma sociedade no século XXX dominada pelo Estado Único e seu líder, O Benfeitor. 

Essa entidade controla a vida de todas as pessoas desse lugar, que moram em casas de vidro 

cercadas por um grande muro e, que ao invés de possuírem nomes, atendem por números, como 

o personagem principal, o engenheiro D-503. Contado em forma de diário, o romance é uma 

crítica ao autoritarismo do governo stalinista ao explorar a organização de uma sociedade 

vigiada em todos os aspectos, mas que ainda assim “vive feliz”. 

 O ápice, porém, só se concretiza quando dois autores britânicos, lançaram num espaço 

de dezessete anos, os textos mais significativos na área distópica: Admirável mundo novo 

(1932), de Aldous Huxley e 1984 (1949), de George Orwell. As duas obras representam com 

efeito as tendências que sinonimizam a palavra distopia, ou seja, sociedades totalitárias em um 

estado de letargia diante de uma ordem estabelecida, e, ainda que operem por meios 

significativamente diferentes, alcançam os mesmos fins. 

Admirável mundo novo apresenta uma sociedade no futuro que vive da melhor forma 

possível, exceto pelo fato de que a construção desta abomina as instituições consideradas 

fundamentais para o corpo social atual, a família e a religião, além disso, uma droga alucinógena 

que dispersa a criticidade é distribuída de forma organizada aos cidadãos e os bebês são feitos 
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em laboratórios e condicionados a exercerem determinadas funções, e posteriormente divididos 

em castas que rememoram os métodos eugênicos. Na visão de Huxley, a ditadura perfeita não 

seria possível através do medo e da tortura, mas sim através do controle ideológico e social 

desde o nascimento, e que isso iria ser conquistado aos poucos e talvez num futuro distante 

como o do romance, o mundo estaria organizado daquela forma. 

Na mesma contenda surge 1984, comparado com o pesadelo huxleyano, a obra de 

Orwell é tão claustrofóbica quanto, ainda que sua composição não seja uma megalópole 

colorida, mas sim um espaço cinzento, pobre e em constante guerra por poder. O mundo agora 

é organizado por três superestados (Oceânia, Eurásia e Lestásia) que controlam tudo através da 

tortura, do ódio, da obediência e até mesmo da fome. Nele, acompanha-se a história de Winston 

Smith, um funcionário que vive na Pista de Pouso Número Um, anteriormente a Grã-Bretanha, 

sob o domínio do Socing e de seu criador, o Grande Irmão. Orwell demonstra o total desespero 

das populações que presenciam a guerra, enquanto figuras poderosas mandam e desmandam 

nos assuntos, deixando-as em face a uma condição amplamente desfavorável. 

Através de um mapeamento, é possível ver que as obras distópicas procuram alertar 

sobre a propensão para a ruína a que o mundo está sujeito. Os autores tentam lançar um apelo 

ao questionamento das ordens hegemônicas apresentadas. Bem como More intendia criticar a 

Europa no século XVI, as distopias geradas na contemporaneidade tentam fazer uma crítica à 

realidade em que estão inseridas de modo semelhante, só que para isso usam o futuro como 

uma espécie de presságio pouco acalentador à espécie humana.  

 

Assim são os caminhos para o domínio  

 

Antes de iniciar a análise proposta, é necessário delimitar uma diretriz capaz de oferecer 

os recursos para o melhor encaminhamento desta pesquisa. Em razão disso, pensa-se que a 

melhor maneira de organizar uma análise coerente aos objetivos pretendidos é apropriar-se da 

teoria da tipologia do tcheco Dionyz Durisin. Pois a comparação aqui feita se organiza em torno 

de dois romances pertencentes à mesma temática literária e também oferece a possibilidade de 

uma investigação diretamente voltada para o texto. Para o autor, o comparatismo objetiva a 

“compreensão da essência tipológica e genética do fenômeno literário como um fenômeno 

concreto da História e ao mesmo tempo como um fenômeno geral, sem se considerar sua 

história específica” (NITRINI, 1997, p. 90). 
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A fim de organizar as relações entre sistemas e/ou tendências literárias, Durisin as 

separou em dois quadros: os contatos genéticos e as solidariedades tipológicas, sendo as 

distinções entre essas relações “feitas por condições impostas pelas escolas ou correntes 

literárias, pelos gêneros ou pelo modelo de um trabalho literário” (CARVALHAL, 2006, p. 40). 

O primeiro caso diz respeito a análise de fatores internos e externos como a propagação das 

obras, o sucesso literário e os casos de influência, podendo ser de forma direta; enquanto o 

segundo funciona de acordo com o contexto social, político, literário e/ou psicológico. Além 

disso, existe a diferenciação de estratégias em integradoras e diferenciadoras a fim de 

categorizar os tipos de influência pelos quais os textos passam. Dessa forma, pautando esta 

investigação na teoria de Durisin, os objetivos são identificar as semelhanças entre os textos e 

compreendê-las segundo as categorias pertinentes. 

A ficção distópica é orientada por meio de dois lados que tendem a se recalcar, 

eventualmente levando a um confronto entre as partes a fim de resolver tais desavenças. 

Moylan, em suas considerações, atribui a esse embate o nome de relato didático, o termo diz 

respeito ao “encontro crítico que ocorre quando o/a cidadão/ã confronta, ou é confrontado/a, 

pelas contradições da sociedade que é apresentada desde a primeira página” (2016, p. 81). Este 

é um fator de extrema importância dentro das distopias e mostra-se recorrente nos romances 

distópicos. 

Como pontua Lima, apenas por meio deste relato didático é que será “dada às 

personagens a explicação acerca do modo de funcionamento das sociedades totalitárias das 

narrativas distópicas” (2017, p. 34). A partir disso, a distopia cria uma maneira de descrição, de 

maneira análoga às tramas utópicas, onde há deslocamento, educação e retorno de um visitante 

de um determinado lugar. Isso ocorre, pois, os sujeitos na distopia não podem se transportar 

para fora de suas realidades, por razões óbvias de controle, e se o fazem, como é o quadro 

presente em Admirável mundo novo, é porque a escala de dominação é global. 

Os relatos didáticos das obras do corpus, os quais simbolizam o ápice das duas 

narrativas, ocorrem em momentos próximos ao desfecho (em Admirável mundo novo está nos 

capítulos 16 e 17, e em 1984, nos capítulos de 2 a 5 da terceira e última parte). Este é um 

momento de aprendizado que pode levar a ruína aqueles que se opõem ao sistema já que os 

processos funcionais dele são pormenorizados. Algo interessante sobre esse embate é que o 

leitor pode questionar a etimologia de “mau-lugar” que a distopia recebe, já que os dirigentes 

da sociedade explicam por meio de argumentos coerentes o porquê de o mundo estar organizado 
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daquela maneira, mostrando que, no final das contas, quem se opõe ao que está imposto é o 

verdadeiro problema. 

Ao observar a estrutura desse momento da narrativa, é difícil não o comparar ao diálogo 

socrático, já que os personagens favoráveis aos regimes se mostram como mestres que 

conduzem seus alunos, no caso os rebeldes, por um processo de reflexão profunda que revela 

as contradições a que podem estar sujeitos ao tomar determinadas posições como verdade. 

Contudo, diferente do método de Sócrates que prevê a capacidade do aluno de pensar por si 

mesmo, o relato didático é um momento em que os porta-vozes hegemônicos tentam mostrar 

que os opositores apenas “se julgam lúcidos, sem perceber que contrariam o óbvio e insistem 

em sua insanidade e alucinações” (FIGUEIREDO, 2015, p. 86).  

Em Admirável mundo novo, ocorre um embate de ideias entre Mustafá Mond e John, o 

Selvagem, logo depois de o segundo, após a morte de sua mãe Linda em um hospital, tentar 

fazer com que um grupo de Deltas e Ípsilones parasse de tomar soma1 e se rebelasse em busca 

de seu ideal de liberdade. O plano é interrompido, quando um grupo de choque captura o jovem 

e leva-o ao gabinete do Administrador Mundial. O momento é emblemático no texto por 

justificar os elementos dos processos organizacionais da “civilização”, colocando em xeque as 

convicções de John. Mond é bastante preciso em seus argumentos, explicando que o Selvagem 

nunca os entenderia por viver em constante conflito, o que não existe naquele mundo 

organizado e feliz. 

O primeiro fator a ser condenado em seu elogio do contentamento é a arte, que John 

tanto ama. Logo que chega, Mond cita versos de A tempestade de Shakespeare, o que 

impressiona o Selvagem, que assume que ninguém ali teria ouvido falar do dramaturgo. Aquele 

por sua vez responde que poucos ouviram falar porque se trata de algo antigo e que promove 

grande instabilidade em razão dos sofrimentos e paixões. 

 

— A felicidade real sempre me pareceu bastante sórdida em comparação às 

supercompensações do sofrimento. E, por certo, a estabilidade não é, nem de 

longe, tão espetacular como a instabilidade. E o fato de estar satisfeito nada 

tem da fascinação de uma boa luta contra a desgraça, nada do pitoresco de um 

combate contra a tentação, ou de uma derrota fatal sob os golpes da paixão ou 

da dúvida. A felicidade nunca é grandiosa (HUXLEY, 2014, p. 265-266). 

 

                                                           
1 Soma é o nome da droga alucinógena distribuída pelos governantes aos habitantes de Londres Central, para que 

não se preocupem com problemas externos e venham a ser recondicionados. 
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Assim, neste primeiro momento, por meio de um olhar crítico aos dramas 

shakespearianos, a fim de se fazer entendível ao jovem, a arte é apresentada como inimiga. A 

intenção de Mond é confrontar o ímpeto aventureiro de John, contaminado pelos atos das 

personagens das peças dramáticas que lê. Já que as obras artísticas, por apresentar atos nobres, 

heroicos e grandiosos, suscitam a fragilidade dos sentimentos humanos. Então, para garantir a 

felicidade coletiva, fora necessário destruir a arte. 

Mond também defende a divisão em castas, e, sobretudo, a utilização dos Deltas e dos 

Ípsilones, as classes mais baixas, aquelas que possuem maior concentração de pessoas, para as 

atividades laborais. John pensa que como a ciência naquele lugar é tão avançada, não é 

necessário manipular a genética a fim de produzir “aqueles gêmeos horríveis”, e questiona 

porque não existe uma sociedade composta somente por Alfas. Mais uma vez, o Administrador 

leva-o a rever seus conceitos, quando argumenta que: 

 

— A população ótima — disse Mustafá Mond — obedece ao modelo de 

iceberg: oito nonas partes abaixo da linha de flutuação e uma nona parte cima 

dela. 

— E são felizes os que estão abaixo da linha de flutuação? 

— Mais felizes dos que estão acima dela. Mais felizes do que os seus dois 

amigos aqui, por exemplo — e apontou para eles. 

— Apesar daquele trabalho horrível? 

— Horrível? Eles não acham. Pelo contrário, até gostam. É leve, de uma 

simplicidade infantil. Nenhum esforço excessivo da mente nem dos músculos 

(HUXLEY, 2014, p. 268).  

 

Existe nessa visão, uma responsabilidade maior por parte das castas mais altas, pois ao 

terem o esforço no uso de seu pensamento para atividades mais complexas, estariam sujeitos à 

instabilidade. Com Deltas e Ípsilones isso nunca aconteceria, pois estes não possuem relação 

alguma com a razão em decorrência de seu condicionamento, estando aptos apenas àquele 

trabalho meramente manual, ou seja, essa é a maneira pela qual eles estarão felizes, e se 

“usassem a cabeça para pensar” estariam trilhando o caminho da ociosidade. 

Em seu discurso, o Administrador também não poupa palavras ao colocar a ciência na 

lista de itens nocivos à felicidade coletiva. É importante notar aqui, um contraponto, já que todo 

o processo de decantação, a criação do “soma” e outros processos essenciais a esse lugar, foram 

propiciados pelo conhecimento científico. Logo, parece estranho colocá-la num local de perigo 
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à sociedade, em razão da égide científica sob a qual a sociedade é erigida, mas como é 

explicado: 

 

— Toda descoberta da ciência pura é potencialmente subversiva: até a ciência 

deve, às vezes, ser tratada como um inimigo possível. Sim, a própria ciência 

[...]. Essa é outra parcela do custo da estabilidade. Não é somente a arte que é 

incompatível com a felicidade, também o é a ciência. Ela é perigosa; temos de 

mantê-la cuidadosamente acorrentada e amordaçada. 

— O quê? — exclamou Helmholtz, assombrado. — Mas nós vivemos 

repetindo que a ciência é tudo. É um lugar-comum hipnopédico. 

— Sim, mas que tipo de ciência? — Os senhores não receberam instrução 

científica, de modo que não têm condições para julgar (HUXLEY, 2014, p. 

269-270). 

 

Desse modo, consegue-se depreender que a ciência só é necessária para reproduzir as 

verdades necessárias para que o regime se mantenha no controle, sendo qualquer outro 

conhecimento proveniente desnecessário. Com efeito, a ciência no mundo do romance se 

configura por um status de estagnação. 

Mond também comenta sobre religião com o Selvagem, a fim de apontar, o que mais da 

antiga civilização tinha sido abolido para que todos pudessem usufruir da estabilidade. A 

inclinação para a inexistência de religiões dentro da sociedade do livro é notável no primeiro 

discurso de Mond aos estudantes no Centro de Incubação e Condicionamento, quando este 

declara que o Cristianismo dependia do medo das pessoas para se manter relevante. Em sua 

conversa com John, o assunto retorna e o tom não é diferente. 

 

— Deus não é compatível com as máquinas, a medicina científica e a 

felicidade universal. É preciso escolher. Nossa civilização escolheu as 

máquinas, a medicina e a felicidade. Eis por que é preciso que eu guarde esses 

livros no cofre. Eles são indecentes. 

— Cremos nas coisas porque somos condicionados a crer nelas. A arte de 

encontrar más razões, isto é a filosofia. As pessoas creem em Deus porque 

foram condicionadas para crer em Deus (HUXLEY, 2014, p. 280). 

 

As religiões foram abolidas pois se tornaram incompatíveis com os métodos de vida que 

agora faziam sentido, e mesmo que elas apresentassem ideais propícios de felicidade, a sua 

história tem provas irrefutáveis do contrário. A última fala de Mond nesse momento, confirma 

esse pensamento, posto que naquela realidade, as pessoas são levadas a acreditar na glória de 

Ford, e não mais nas diferentes formas de Deus como John havia conhecido no pueblo. 
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Após essa discussão, o Selvagem ainda não consegue conceber a ideia de felicidade 

daquelas pessoas e mesmo depois de tentar ferir a integridade da sociedade ao incitar uma 

rebelião, entra em acordo com o Administrador para viver afastado dos mesmos, e acaba 

isolando-se em uma parte afastada da cidade. Contudo, ele começa a receber visitas indesejadas 

de vários curiosos, vindos de todos os cantos para observar aqueles inusitados meios de vida 

inusitados para seus padrões. Vendo que não conseguira viver longe daquela insanidade, acaba 

se entregando a ela em um momento febril, e quando percebe sua fraqueza após renegar com 

tanta veemência aquela “utopia”, John se suicida, encerrando o romance com requintes de uma 

tragédia shakespeariana. 

A partir disso, os pontos de Mond parecem se provar, bem como os de Aldous Huxley, 

que concebe sua Londres Central como a “ditadura perfeita”, fundada no coletivismo e na 

dominação despercebida de uma massa que vive atenta aos mais variados tipos de distração. 

Um ponto favorável a quem os domina, já que não parece haver uma chance de que o ciclo se 

rompa. 

Já em 1984, o relato didático acontece a partir do momento em que Winston é capturado 

pela Polícia das Ideias1, enquanto está em um apartamento alugado por ele no bairro dos 

proletas, onde se encontra secretamente com sua amante Julia. Ele é, primeiramente, separado 

da moça e depois levado para uma cela com outros presos em um espaço onde perde a noção 

total do tempo, o qual acredita se tratar do Ministério do Amor2, em razão da falta de janelas. 

Ali será onde o herói reencontrará O’Brien, o homem que ele pensou que podia acreditar, o 

qual mostra-se um fanático ligado ao Partido. 

Primeiramente, Winston passa por várias sessões de tortura física, onde é brutamente 

agredido, em seguida, O’Brien ressurge para dar continuidade a este processo por vias 

psicológicas. Nesse momento, de forma convicta, o algoz informa ao protagonista a razão do 

mesmo em estar naquela situação: “Você é mentalmente desequilibrado. Tem problemas de 

memória. Não consegue se lembrar de acontecimentos reais e convence a si mesmo de que se 

recorda de coisas que nunca aconteceram. Felizmente, isso tem cura” (ORWELL, 2009, p. 289). 

                                                           
1 Polícia das Ideias é o aparelho repressor do Socing. Ele é responsável por capturar e repreender qualquer ato de 

subversão ocorrido sob o domínio do Partido. 
2 O Ministério do Amor é um dos três ministérios responsáveis pelo controle na sociedade de 1984, os outros são 

o da Pujança e o da Verdade. Este ministério é envolto em mistério por sua falta de janelas, o que leva as pessoas 

a crerem que os subversivos sejam presos lá. 



558 

 

 
 

A partir desta fala, pode-se observar o uso acentuado do duplipensamento1, o principal meio de 

convencimento usada pelo Socing. 

A partir da aplicação da técnica, O’Brien começa um jogo tortuoso com Winston, onde 

o leva a desacreditar nas múltiplas verdades que alimentou para si durante o correr da narrativa, 

mesclando tortura física e psicológica. Por vezes, o personagem desmaia, mas pouco a pouco 

ele vai passando a conceber as máximas do Partido como únicas. Essa parte ainda não mostra 

nenhuma explicação do funcionamento da sociedade do Grande Irmão, mas como é informado 

a Winston: “‘Sua reintegração tem três estágios’, disse O’Brien. ‘Primeiro aprendizado, depois 

compreensão, no fim aceitação. Chegou a hora de passar para o segundo estágio’ (Id., 305). 

Nestes termos, os momentos de suplício que Winston passou ao chegar no cárcere ocorreram 

com a intenção de fazê-lo aprender a não desafiar a índole do Partido, ou seja, ele devia ter 

noção de quem dita as regras. 

A ocasião seguinte, cuja importância é crucial para análise organizada aqui, diz respeito 

à compreensão dos meios de domínio usados pelo Socing, cujo objetivo sombrio é conseguir 

poder. No entanto, algo que inquieta Winston durante todo o romance não é como os 

governantes conseguem manter-se no controle, mas sim o porquê de eles continuarem a 

persegui-lo de fo0rma tão voraz. O’Brien, por fim é quem lhe oferece a resposta. 

 

“Você sabe bem como o Partido se mantém no poder. Agora me diga por que 

nos aferramos a ele. Qual é nossa motivação? Por que queremos o poder? 

Vamos, diga”, insistiu, diante do silêncio de Winston. 

“Vocês nos dominam para o nosso próprio bem” 

“Agora vou responder a minha própria pergunta. É o seguinte: O Partido 

deseja o poder exclusivamente em benefício próprio. Não estamos 

interessados no bem dos outros; só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, 

nem luxo, nem vida longa, nem felicidade: só o poder pelo poder, poder puro. 

[...] Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para 

proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura 

(ORWELL, 2009, 306-308, grifo do autor). 

 

A resposta sucinta do membro do Partido choca tanto pela sinceridade como pela visão 

única dos interesses deles próprios. Com efeito, os líderes nesse caso pouco se importam com 

as pessoas que vivem em sua comunidade ou a força que elas dispendem para sua causa, 

                                                           
1 Em 1984, duplipensamento é o ato de aceitar simultaneamente duas crenças mutualmente contraditórias como 

corretas, muitas vezes em contextos sociais distintos. É relacionado, mas diferente da hipocrisia e da neutralidade. 

É o principal modo de domínio do Partido, pois leva as pessoas a acreditarem nas mentiras produzidas pelos 

governantes.  
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precisando das mesmas apenas como instrumento de manutenção do poder. A última frase do 

trecho também se mostra incômoda às pessoas que observam um ideal utópico nas revoluções. 

Orwell, enquanto descrente com o comunismo e atendo-se a periculosidade dos regimes 

totalitários pintou em sua distopia, um retrato que externasse os verdadeiros motivos do governo 

stalinista, e que, de certa forma, pode ser muito bem a verdade de diversos governantes ao longo 

dos tempos.  

Após explicar sobre a necessidade de ter o poder, O’Brien continua sua fala ao explicar 

a serventia do recurso para a pequena parcela dos membros do Partido Interno, responsáveis 

por ditar as regras para os demais cidadãos. Ele deixa transparecer também a importância do 

poder em ser fundado no coletivismo, ou seja, apenas no âmbito conjunto é possível obrigar as 

pessoas a entrar nos trilhos que os poderosos querem. Pode-se perceber que esse pensamento 

suscita uma crítica direta ao regime de Josef Stálin, o qual representa o principal alvo do 

romance orwelliano. 

 

A primeira coisa que precisa entender é que o poder é coletivo. O indivíduo 

só consegue ter poder na medida em que deixa de ser um indivíduo. A segunda 

coisa que você deve entender é que poder é poder sobre os seres humanos. 

Sobre os corpos — mas, acima de tudo, sobre as mentes (ORWELL, 2009, p. 

309). 

 

Ao pensar na citação, retorna-se irremediavelmente à concepção gramsciana de 

hegemonia cultural. O conceito está ligado ao fato de que dentro de um espaço social, uma 

classe impõe sua cultura às demais por meio tanto da coerção como do consenso, tornando-se 

a dirigente desse âmbito e efetivando-se no poder por meio de artifícios como a propaganda e 

os bens de consumo. Como O’Brien professa, o controle sobre a mente humana desenha o 

domínio necessário para o Socing, então ao aliar os interesses dos detentores do poder à 

subordinação implícita dos cidadãos é a chave necessária para que os mesmos continuem com 

aquela construção social.  

Mais à frente, O’Brien conclui a fase de compreensão, demonstrando a Winston todos 

os planos do Socing para o futuro da Oceânia. Ele confirma de uma maneira tenebrosa, todas 

as preocupações que Winston já possuía desde o início do romance, só que agora com clareza 

de detalhes que não poderia ter imaginado antes. Deve-se notar que, enquanto atrelados a um 

ambiente coletivo, os habitantes de Oceânia não podem ter nenhuma distração que as tire do 

controle do Partido, então, tudo vai sendo destruído homeopaticamente, até que sobre apenas o 

amor ao Grande Irmão. 
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“Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já 

não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não 

haverá curiosidade, nem deleite com o processo de vida. Todos os prazeres 

serão eliminados. Mas sempre — não se esqueça disso, Winston —, sempre 

haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada 

vez mais sutil” (ORWELL, 2009, p. 312). 

 

Ao observá-los, é possível notar a semelhança com Admirável mundo novo, no tocante 

à abolição de fatores como a arte, a literatura e a ciência. Contudo, na sociedade de Ford, mais 

uma vez em razão do tempo, tais mudanças já ocorreram. Ao pensar nessa ligação, é possível 

observar novamente o mesmo ímpeto por destruir tudo que possa causar desobediência, levando 

a um pensamento de que o destino da sociedade apresentada em 1984, seria tornar-se aos poucos 

como a de Huxley. Pois, chegará o momento em que não será preciso nem mesmo prender 

aqueles que se subvertem, já que os cidadãos estarão tão conectados à lógica dominante de 

maneira a deixar qualquer coisa dessa espécie passar por despercebida, como já começam a 

fazer no momento em que a narrativa se passa, só que em menor escala. 

Finalmente, O’Brien chega ao último estágio da ressocialização de Winston, que se dará 

dessa vez no campo emocional. Após aprender sobre os meios de produção e de manutenção 

da hegemonia, chega o momento em que o protagonista deve se sujeitar ao Grande Irmão. Tal 

movimentação ocorre em função do medo, cuja personificação é dada pelo misterioso “Quarto 

101”. 

 

“Uma vez você me perguntou o que havia no Quarto 101. Eu lhe disse que 

você sabia a resposta. Todos sabem. O que há no Quarto 101 é a pior coisa do 

mundo. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes é 

ser enterrado vivo, às vezes morrer numa fogueira, ou afogado, ou empalado, 

ou de cinquenta maneiras diferentes. No seu caso, a pior coisa do mundo são 

ratos” (ORWELL, 2009, p. 330). 

 

O personagem é colocado numa armadilha em que deve se defrontar com os roedores 

que lhe trazem horríveis sentimentos acerca do seu passado. Então, apresentar os perigosos 

animais ao personagem, foi uma forma dele se entregar emocionalmente à causa do Partido, 

para isso ele trai Julia, pedindo para que O’Brien coloque-a diante dos ratos para que eles 

“estraçalhem o rosto dela” (ORWELL, 2009, p. 333). Nesse exato momento, o personagem 

perde a batalha e deve declarar sua sujeição, pois assim como John em Admirável mundo novo, 

que acaba por contrariar seus princípios quando se entrega ao soma e a promiscuidade que tanto 



561 

 

 
 

havia condenado, Winston também se subjuga ao Grande Irmão quando renega o seu maior ato 

político contra o mesmo, o amor que possuía. 

Ao analisar o corpus, pode-se notar que a principal característica dos lugares futurísticos 

em Admirável mundo novo e 1984 é a renúncia aos pilares das civilizações anteriores a eles. 

Afirmar isso faz sentido, desde que, para criar uma nova ordem é preciso renegar tudo o que 

foi construído no passado. Por isso, repudiá-lo, bem como qualquer coisa que suscite 

questionamento ou rebelião, faz-se necessário na construção dessas ditaduras do futuro. Os 

autores sepultam as esperanças de seus heróis ao darem-lhes finais penosos e infelizes, mesmo 

depois de organizar uma trama que poderia levar ao fim da realidade que lhes parecia horrenda. 

Portanto, os governos no futuro, como pensados pelos autores, não pretendem deixar espaço 

para oposições, pois destruiria seus lugares de domínio. 

 

Conclusão 

 

Tanto Aldous Huxley quanto George Orwell refletiram sobre a possibilidade de 

modificação do espírito humano de uma forma muito fácil e por vias que são de conhecimento 

geral, como a ciência, a tecnologia, a cultura e os preceitos sociais. Além disso, como as 

experiências propiciadas pelo século XX nesses âmbitos, não se torna difícil imaginar as 

atribuições feitas pelos escritores. Então, os pontos observados convergem para uma inerente 

destruição da natureza humana em função de um domínio perpétuo engendrado por poucos e a 

dominação despercebida de uma grande massa. 

Suscitando uma conclusão necessária diante da tipologia de Dionyz Durisin, método 

comparativo aprovado para orientar essa discussão, pode-se perceber que foi possível encontrar 

um caso de solidariedade tipológica, já que ambas as obras funcionam de acordo com o contexto 

social e político, bem como literário e psicológico. Enquanto Huxley critica com veemência o 

consumismo desenfreado trazido pela industrialização e pelo capitalismo, Orwell também se 

preocupa em observar os mesmos problemas de propagação de regimes de domínio do homem 

sobre o homem, só que a partir da crítica aos estados totalitários, em especial o comunismo 

soviético. Além disso, o próprio século XX, tomou para sua literatura contornos de descrição 

da assombrosa situação em que o período estava fundado. 

Pode-se encarar nesse caso as figuras dos autores como reprodutores das questões 

sociais e políticas em que estavam envoltos, assumindo-as em estados de maior ou menor 

envolvimento direto com as mesmas, uma vez que se sabe que Huxley era relutante a tomar um 
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partido, apenas organizando uma crítica contra os modos sociais, enquanto Orwell foi 

abertamente socialista até o fim de sua vida, atacando sem relutância a todas as formas que 

considerava exploratórias. 

Ainda segundo o método durisiano, é possível identificar nas obras estratégias de 

influência integradoras, por estarem pautadas no empréstimo de diversos traços comuns, como 

foi possível elencar nos pontos que organizam a análise. Pensa-se até possível julgar que a ideia 

orwelliana de sistema ditatorial poderia funcionar como uma espécie de protótipo do escrito de 

Huxley, já que diversos pontos ainda pensados no primeiro, já são realidade no segundo. Da 

mesma maneira, encontram-se alguns recalques, que apenas confirmam o pensamento social 

que os autores possuíam, os quais imaginaram em suas sociedades hipotéticas maneiras próprias 

para propagar aspectos dominantes. 

Ademais, para a história da distopia, as duas obras são essenciais por definirem com 

clareza o que seriam esses “infernos sociais”, e mesmo que essa temática literária seja híbrida 

e que várias particularidades tenham sido acrescentadas a seu escopo no correr de sua 

existência, a importância dos autores é crucial para indicar os rumos que ela irá tomar ao longo 

do século XX. 

 

PUTABIS AUTEM UELLE QUICQUID ADHUC NESCIMUS: Comparative analysis of 

the didactic accounts on the dystopias Brave new world and 1984 
 

Abstract: Dystopian literature is embedded in the contemporary context, guided by the inflections of 

revolutions and science. Its notoriety is linked to the beginning of the twentieth century, when a series 

of works fictionally presented the harmful character of advancement and change. Dystopia is associated 

with the utopian tradition initiated by Thomas More in the sixteenth century, which, through the 

description of a fictitious traveler's account, shows the political and social construction of a space, also 

imagined, and which according to its narrator is a good place in order to achieve ideals of social 

criticism. Dystopias, for thematic reasons, since their purpose is diegetic, do not have the detailed 

descriptive process, but they foresee a similar intention in the called didactic report, moment in which 

occurs a meeting of ideas between characters and is described the social process that has been presented 

since the beginning of these narratives. The present work aims to compare the didactic accounts of 

Aldous Huxley's Brave new world and George Orwell’s 1984 in order to demonstrate the presence of 

this concept in the narrative, enumerating how the ideas exposed by the authors at that moment converge 

with each other despite the differences among the novels. For this, the precept of the typology coined 

by the theorist Dionyz Durisin is used, which foresees a totalizing analysis of the text within a same 

literary system, allowing the identification of influences. This research is bibliographical, has 

exploratory objectives, qualitative approach and is theoretically supported by authors such as Baccolini 

(2003), Carvalhal (2006) and Moylan (2016). 

 

Keywords: Dystopia. Typology. Didactic account. Brave new world. Nineteen eighty-four. 
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DISCURSO POLÍTICO EM SLOGANS DE CAMPANHAS: UM ESTUDO SOBRE 

ISOTOPIAS TEMÁTICAS E FIGURATIVAS 
 

Luciana Aquino - CESC-UEMA 

 

Resumo: Este trabalho versa sobre o discurso político buscando identificar as figuras e os temas 

presentes nos slogans das campanhas dos candidatos à presidência da república do Brasil no ano de 

2018. Para tanto, optou-se pela abordagem dos slogans divulgados nas propagandas dos quatro 

candidatos que obtiveram o maior número de votos no primeiro turno. Sabendo que a noção de isotopia 

está relacionada à permanência de um determinado efeito de sentido ao longo da cadeia do discurso, a 

fundamentação teórico-metodológica deste trabalho parte da perspectiva da Semiótica Greimasiana, 

focalizando o nível discursivo a fim de se estabelecer uma análise das categorias de figurativização e 

tematização a partir da observância dos slogans, tendo como pressuposto o fato de que estes, mediante 

a ação de um enunciador, pretendem conquistar a adesão de um enunciatário, no caso, do eleitor. Assim, 

o presente estudo amparou-se em Greimas (1993), Fiorin (2014), Barros (2005), Fontanille (2008), 

Iasbeck (2002), dentre outros. Constatou-se que se desenvolveram percursos temáticos dentro dos eixos 

formadores que fazem referência à segurança, nacionalidade, religiosidade, mudança, igualdade, 

democracia e à felicidade. Os temas encontram-se ancorados pela representação das figuras de Deus, do 

brasileiro, do ex-presidente Lula e dos próprios candidatos. 

 
Palavras-chave: Semiótica discursiva. Política. Slogan. Isotopias 
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Introdução 

 

O fenômeno político tem sido objeto de estudo em vários campos de pesquisa, como na 

Sociologia, Psicologia, Filosofia, Ciências da linguagem e Ciências Políticas. Evidentemente, 

cada área aborda esse fenômeno de acordo com os fundamentos teórico-metodológicos que lhes 

são próprios. Neste trabalho, ancoramo-nos nos estudos da linguagem, uma vez que nosso 

interesse repousa no discurso político, mais especificamente na perspectiva de linha francesa 

da Semiótica greimasiana do discurso, que apresenta o percurso gerativo do sentido 

estabelecido em três níveis: o fundamental, o narrativo e o discursivo.      

Assim, o objetivo central do presente estudo é analisar as categorias de figurativização e 

tematização a partir da observância dos slogans das campanhas dos candidatos à presidência da 

república do Brasil no ano de 2018. Além disso, verificar os efeitos de sentidos construídos a 

partir dos planos de leituras estabelecidos nos slogans. Sobre a escolha destes, optou-se pela 

abordagem das propagandas dos quatro candidatos que obtiveram o maior número de votos no 

primeiro turno. Ressalta-se, entretanto, que análise estende-se também a divulgação dos slogans 

das campanhas no segundo turno, a fim de ampliar a reflexão.        

As partes que compõem este trabalho distribuem-se da seguinte maneira: inicialmente é 

feita uma breve “abordagem semiótica do discurso”, na qual se encontra a apresentação da 

teoria semiótica desenvolvida por A. J. Greimas, que norteia esta pesquisa. No tópico seguinte 

é feita a explanação dos conceitos pertinentes aqui, como “isotopias, figuras e temas”, na 

sequência as noções de “slogan e discurso político” são tratadas para que, enfim, a análise seja 

estabelecida. Tendo em vista a amplitude do tema abordado, espera-se que esse estudo possa 

somar-se a outros contribuindo para o debate que ora se apresenta. 

 

Abordagem semiótica do discurso 

 

Este trabalho propõe uma leitura semiótica do discurso político em Slogans de 

campanhas de candidatos à presidência do país. Sendo assim, é importante tecer algumas 

considerações sobre a teoria semiótica a fim de que possamos delinear com clareza a 

aplicabilidade da teoria no recorte aqui proposto. Barros (2005), ao apresentar a teoria semiótica 

desenvolvida por A. J. Greimas e pelo Grupo de Investigações Sêmio-linguísticas da Escola de 

Altos Estudos em Ciências Sociais, afirma que a semiótica insere-se no quadro das teorias que 

se (pre)ocupam com o texto. Nesse sentido, tem por objeto o texto, procurando descrever e 
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explicar o que este diz e como faz para dizer o que diz.  De acordo com Barros (2005, p.11, 

grifos da autora), “um texto define-se de duas formas que se complementam: pela organização 

ou estruturação que faz dele um “todo de sentido”, como objeto da comunicação que se 

estabelece entre um destinador e um destinatário”. Percebemos, então, duas dimensões 

complementares que convergem na formação de um texto: a primeira pauta-se na análise interna 

ou estrutural, sendo o texto, assim, objeto de significação; a segunda centra-se na análise 

externa do texto, que passa a ser entendido como objeto de comunicação. Ao longo dos anos, 

as diferentes teorias têm demonstrando sua relevância nos estudos realizados, que tomam o 

texto como objeto, seja por uma perspectiva de análise interna ou externa. Entretanto, Barros 

(2005) ressalta que: 

 

(...) o texto só existe quando concebido na dualidade que o define— objeto de 

significação e objeto de comunicação — e, dessa forma, o estudo do texto com 

vistas à construção de seu ou de seus sentidos só pode ser entrevisto como o 

exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais ou sócio-

históricos de fabricação do sentido. 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. 

(BARROS, 2005, p.12, grifos da autora) 

 

Ao estabelecermos um estudo que perpassa pelo viés discursivo, torna-se imprescindível 

a análise destas duas instâncias: interna e externa, uma vez que para alcançarmos a elucidação 

dos sentidos postos no texto, é necessária a observância, tanto da materialidade linguística, 

quanto dos aspectos contextuais. Mendes (2011) destaca que a teoria greimasiana não situa 

sua reflexão no nível do signo (constituído), mas nas partes do signo (constituintes), trazendo 

uma abertura para si no campo do discurso ao analisar o plano de conteúdo e o plano de 

expressão de modo independente. Indo mais além, corroboramos com Fontanille (2008, p.33) 

ao afirmar que “a escolha que fizemos, que foi por uma semiótica do discurso, obriga-nos a 

considerar que a significação global, a do discurso, rege a significação local”. O autor esclarece 

que a globalidade dos efeitos de sentidos é designado pela significância em um conjunto 

estruturado no qual tais efeitos não podem ser reduzidos aos das unidades que compõem o 

conjunto. Assim, na perspectiva Semiótica, os sentidos do texto são explicados primeiramente 

pelo exame do plano de conteúdo, que é concebido sob a forma de percurso gerativo, sendo 

este “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, 2014, p. 20). O percurso, que segue uma ordem crescente 
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de complexidade, é composto por três níveis: profundo ou fundamental, narrativo e o 

discursivo, havendo em cada um destes níveis, um componente sintático e um componente 

semântico, conforme ilustração a seguir: 

 

 
Fig. 1: Esquema do percurso gerativo. Fonte: Fiorin, 2014, p.20 

 

Sobre a presença dos componentes sintático e semântico distribuídos na figura acima, 

Fiorin (2014) esclarece que, na gramática, a sintaxe faz par com a morfologia, já que a primeira 

dedica-se ao exame das regras que presidem às relações entre os vocábulos, bem como à 

construção das orações e às relações interacionais, enquanto a segunda estuda a estrutura do 

vocábulo. Por outro lado, numa teoria do discurso, a sintaxe contrapõe-se à semântica. Duas 

características da sintaxe dos diferentes níveis do percurso são reveladas: Ela é de ordem 

relacional e tem um caráter conceptual, o que significa que se constitui em um conjunto de 

regras que rege na sucessão do discurso o encadeamento das formas de conteúdo e que cada 

combinatória de formas gera um determinado sentido. 

Ambos os componentes possuem sua importância na construção dos sentidos, a forma 

de operacionalização é distinta, mas complementar. Para Fiorin (2014, p.21), “a distinção entre 

sintaxe e semântica não decorre do fato de que uma seja significativa e a outra não, mas de que 

a sintaxe é mais autônoma do que a semântica, na medida em que uma mesma relação sintática 

pode receber uma variedade imensa de investimentos semânticos.” Barros (2005), ao apresentar 

os três níveis do percurso gerativo, traz inicialmente uma síntese destes, conforme 

explicitaremos a seguir: 
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c) a primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de 

nível fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significação 

como uma oposição semântica mínima; 

d) no segundo patamar, denominado nível narrativo ou das estruturas 

narrativas, organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito; 

e) o terceiro nível é o do discurso ou das estruturas discursivas em que a 

narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação. (BARROS, 2005, p.13) 

 

O nível fundamental é marcado pela oposição semântica mínima na qual as categorias 

fundamentais podem ser classificadas como positivas ou eufóricas e negativas ou disfóricas 

(BARROS, 2005). Como exemplo, podemos citar as palavras amor e ódio empregadas em um 

determinado texto, consideradas, respectivamente, como eufórica e disfórica. Entretanto, não 

podemos deixar de ressaltar que o que é considerado eufórico em um dado contexto, pode ser 

considerado disfórico em outro. O nível narrativo, por sua vez, é caracterizado pela ação do 

sujeito, isto é, não se trata de estabelecer oposições entre conteúdos, mas de propor 

transformações a partir da assunção de valores que atravessam o sujeito. 

Fiorin (2014) nos apresenta a distinção entre narratividade e narração, uma vez que é 

possível surgir a objeção de que nem todos os textos são narrativos, afirma, assim, que a 

primeira é componente de todos os textos, enquanto a segunda concerne a uma determinada 

classe de textos. Dessa forma, a narratividade é concebida como uma transformação situada 

entre dois estados sucessivos e diferentes, o que implica a ocorrência de uma narrativa mínima, 

revelada quando se tem um estado inicial, uma transformação e um estado final: “Quando o 

presidente da República, em discurso dirigido à nação, diz que “graças aos esforços continuados 

do governo, a inflação foi contida”, subjaz a esse enunciado uma narrativa mínima.” (FIORIN, 

2014, p.28, grifos do autor). Como podemos notar, a narratividade se faz presente no exemplo 

acima por demonstrar a transformação de um conteúdo apresentado em seu estado inicial como 

inflação descontrolada e no seu estado final de inflação sob controle. 

Agora passaremos à abordagem da última etapa do percurso gerativo, o nível discursivo. 

Para Barros (2005), o exame das estruturas discursivas deve ser feito do ponto de vista das 

relações instauradas entre a instância da enunciação e o texto-enunciado. É relevante 

destacarmos, conforme Charaudeau (2008), que na instância enunciativa o foco se volta para 

seres de fala, internos à linguagem e não para parceiros do ato de linguagem, seres sociais, por 

sua vez, são externos à linguagem. Nesse sentido, o sujeito da enunciação realiza escolhas que 

determinam pessoa, espaço e tempo que possibilitam a passagem da narrativa ao discurso, que 

se revela principalmente por meio das projeções da enunciação no enunciado e uso de recursos 
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persuasivos. “O discurso nada mais é, portanto, que a narrativa “enriquecida” por todas essas 

opções do sujeito da enunciação, que marcam os diferentes modos pelos quais a enunciação se 

relaciona com o discurso que enuncia.” (BARROS, 2005, p. 53, grifos da autora). A enunciação 

é, então, concebida como instância de mediação entre estruturas narrativas e discursivas. 

Deve-se ainda levar em consideração que “no nível discursivo, as oposições 

fundamentais, assumidas como valores narrativos, desenvolvem-se sob a forma de temas e, em 

muitos textos, concretizam-se por meio de figuras”. (BARROS, 2005, p. 16). Assim, a 

demarcação entre abstrato e concreto na linguagem pode indicar o nível do percurso, pois “no 

nível discursivo, as formas abstratas do nível narrativo são revestidas de termos que lhe dão 

concretude”. (FIORIN, 2014, p. 41, grifos do autor). 

Ao estabelecermos uma leitura pautada no percurso gerativo do sentido, devemos 

considerar a existência de uma sintaxe e de uma semântica do discurso articuladas. No tópico 

seguinte, trataremos desta questão. No entanto, nos aprofundaremos apenas ao que é pertinente 

a este estudo: as isotopias temáticas e figurativas. 

 

Isotopias, temas e figuras 

 

A sintaxe do discurso procura explicar as relações do sujeito da enunciação com o 

discurso-enunciado. Além disso, observa as relações estabelecidas entre enunciador e 

enunciatário. Nesse sentido, dois aspectos importantes devem ser considerados: 

 

a) as projeções da instância da enunciação no enunciado; b) as relações entre 

enunciador e enunciatário, ou seja, a argumentação. Na realidade, essas duas 

faces da sintaxe discursiva confundem-se, pois as diferentes projeções da 

enunciação no enunciado visam, em última instância, a levar o enunciatário a 

aceitar o que está sendo comunicado. (FIORIN, 2014, p.57) 

 

Assim, é a partir de um eu-aqui-agora que a instância da enunciação se define. Tais categorias 

de pessoa, espaço e tempo são organizadas no interior do enunciado de acordo com os objetivos do 

enunciador, bem como dos efeitos que pretende produzir. Conforme Barros (2005, p. 54), “estudar as 

projeções da enunciação é, por conseguinte, verificar quais são os procedimentos utilizados para 

constituir o discurso e quais os efeitos de sentido fabricados pelos mecanismos escolhidos”. Percebemos, 

então, que diferentes recursos da sintaxe do discurso podem gerar diferentes efeitos de sentidos. As 

“escolhas” do enunciador não são aleatórias, pois revelam as marcas que levam à construção do(s) 

sentido(s). Passaremos agora a discorrer sobre a semântica discursiva, que é o foco deste trabalho. 
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 É na semântica do discurso que se realiza o exame de elementos como istopias, temas e figuras. 

De acordo com Fiorin (2014), a isotopia determina um modo de ler o texto na medida em que oferece 

um plano de leitura. É ela que dá coerência semântica ao texto por meio da recorrência de traços 

semânticos ao longo do discurso. “O conceito de isotopia é extremamente importante para a análise do 

discurso, pois permite determinar o(s) plano(s) de leitura dos textos, controlar a interpretação dos textos 

plurissignificativos e definir os mecanismos de construção de certos tipos de discurso”. (FIORIN, 2014, 

p. 114). 

É necessário destacar que em um mesmo discurso podem ocorrer isotopias distintas interligadas 

por um termo conector, isto é, um termo polissêmico, que, por sua própria natureza, apresenta mais de 

um sentido. Assim, as isotopias podem surgir encadeadas ou simultaneamente. No primeiro caso é 

quando inicialmente um plano de leitura se apresenta para só depois, por meio de um termo conector, 

ocorrer a passagem de uma isotopia à outra. No segundo caso, os planos isotópicos se desenvolvem 

simultaneamente. 

Neste nível do percurso gerativo, temos dois modos de manifestação dos conteúdos: as figuras, 

que são utilizadas na simulação do mundo real e os temas, concebidos como abstrações quando 

comparadas às figuras. Assim, dependendo dos elementos convocados, os conteúdos podem receber 

variados graus de concretude (SARAIVA, 2017). Logo, os textos não são exclusivamente nem temáticos 

e nem figurativos, o que existe são graus variados de figuratividade e de tematização. Na definição de 

figura apresentada por Greimas (1993), temos a seguinte exemplificação:    

 

No nível incidental e acidental do mundo dos objetos, teremos assim substituído um 

nível das figuras do mundo, dispondo-as num inventário finito e dando uma primeira 

imagem do que poderia ser o mundo significativo, considerado como forma e não 

como substância. Em outras palavras, é este conjunto de figuras estáticas e dinâmicas 

que constitui o corpus a partir do qual poderá ser constituído um código semiótico de 

expressão visual. O homem, no interior deste corpus, não passa de uma figura entre 

outras, de um volume que, situado no horizonte, aí se desloca traçando no seu percurso 

um certo número de configurações. (GREIMAS, 1993, p.52)  

  

Podemos notar que a noção de figura ancora-se à percepção de forma ou expressão 

visual, podendo uma mesma forma ser representada de diferentes maneiras, o que lhe confere 

um caráter ao mesmo tempo estático e dinâmico. De acordo com Fiorin (2014), em princípio a 

oposição entre tema e figura remete à oposição abstrato/concreto. Tal oposição não deve 

concebida de forma absoluta, pois constitui, na verdade, um continuum que vai gradualmente 

do mais abstrato ao concreto.  

 

Figura é todo conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer sistema de 

representação que tem um correspondente perceptível no mundo natural. 

Considerar gradual a oposição concreto/abstrato permite aplicar essa categoria 
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a todas as palavras lexicais e não apenas aos substantivos como sempre fez a 

gramática. (FIORIN, 2014, p. 91) 

  

Dessa forma, a figura, além de remeter ao mundo natural efetivamente existente, como 

“gato”, “dançar”, “muro”, “homem”, “lua” etc; também remete ao mundo natural construído: 

“um texto de ficção científica em que apareça um ser que em lugar dos pés tenha rodinhas para 

se locomover, que não tenha carne, mas um revestimento de pedra, etc. Esse ser é uma figura 

de um mundo natural construído” (FIORIN, 2014, p.91). Diferentemente da figura, o tema não 

remete ao mundo natural, mas organiza, categoriza e ordena os elementos do mundo natural: 

elegância, raciocinar, orgulhoso, etc.  

 

Slogan e discurso político 

 

 Sabemos que em uma campanha política, muitos artifícios são utilizados com o intuito 

de ganhar a adesão do eleitor. O slogan, nesse sentido, é uma peça fundamental na conquista 

de votos ao buscar a simpatia e, consequentemente, aceitação do público. De acordo com 

Queiroz (2009), a definição de slogan pode ser resumida como uma frase ou sentença de fácil 

memorização que defina as qualidades do produto podendo ser usada em contexto político, 

religioso ou comercial. Mais do que chamar a atenção, eles trazem em sua constituição a disputa 

por um lugar de acordo com o contexto nos quais estão inseridos:    

 

Slogans são atrativos particularmente na era moderna de bombardeios 

informacionais de numerosas fontes da mídia. A palavra vem de slaugh-

ghairm (se pronuncia slogorm), do gaélico escocês que designa a expressão 

"grito de guerra". (Reboul 1975 e Lasswell 1982) (...) compõe o que se chama 

de suporte ou complementação de uma determinada mensagem. O brado de 

guerra, grito usado nos antigos clãs para inspirar os seus membros a lutarem 

pela preservação do grupo, adequa-se à guerra existente no mercado e na 

disputa pelo consumidor. (QUEIROZ, 2009, p.237, grifos do autor) 

 

Dessa forma, os slogans estão sempre destacando retoricamente as qualidades do 

produto, instituição, serviço ou candidato aos quais são representantes. Nesse jogo, não é raro 

encontrar neles referências pejorativas implícitas à concorrência na tentativa de demonstrarem 

sua superioridade. Queiroz (2009) afirma que a publicidade e a propaganda utilizam o slogan 

como forma de destacar os atributos ou vantagens na complementação de uma mensagem 

comercial, estando associado à imagem, à linguagem escrita e à estética, transcendendo, assim, 
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a materialidade, o produto ou o serviço para transformar-se no afirmativo indicador dos 

atributos enunciados no texto publicitário. 

Como podemos notar, no âmbito da publicidade os slogans interpelam o potencial 

consumidor também com um apelo emotivo, pois toda a sua apresentação visual e verbal busca 

estabelecer uma identidade com o consumidor. O slogan eleitoral segue essa mesma lógica, 

embora a contextualização seja diferente. Para Queiroz (2009, p.238), “Os slogans eleitorais 

devem ser de fácil lembrança, com palavras simples. Conter o nome do candidato é desejável. 

Rimas, trocadilhos e palavras bem humoradas ajudam no fator lembrança. (...) O bom slogan 

deve transmitir um sentimento positivo sobre o candidato.” Objetivando atingir tal feito, o 

slogan eleitoral mostra-se como um jargão popular expressando algum sentimento ou os desejos 

da população. 

 

Grandes estadistas e líderes políticos, coincidentemente ou não, foram 

estigmatizados e lembrados pela história não só pelos seus feitos, mas também 

(e, às vezes, principalmente) pelos brilhantes slogans que utilizaram em suas 

campanhas políticas ou em discursos para multidões, sejam em praças 

públicas, sejam através do rádio, do cinema ou da televisão. (IASBECK, 2002, 

p. 50)  

 

Dessa forma, um slogan bem sucedido fortalece a campanha eleitoral na medida em que 

nele se demonstra a proposta carro-chefe do candidato, na qual constam os anseios e 

expectativas da população. Cria-se um efeito de identificação e através dele, busca-se atingir a 

adesão do eleitorado. De acordo com Maingueneau (2002, p. 172), “procura-se, pois, não tanto 

transformar o slogan numa fórmula autônoma, mas apreendê-lo como um dos constituintes de 

um discurso com múltiplas dimensões”. Nesse sentido, o slogan político é parte constituinte do 

discurso difundido ao longo da campanha, uma espécie de síntese mnemônica do programa de 

governo que se pretende demonstrar para o povo.   Charaudeau (2006) afirma que a política 

nasce a partir do desejo de organização da vida em sociedade, o que implica atividades de 

regulamentação social, tais como regular relações de força, tentar estabelecer relações 

igualitárias, legislar e por fim, distribuir e repartir tarefas. Tais modos de regulação mostram 

que a política é um espaço de ação que depende dos espaços de discussão e persuasão. Nesse 

processo, é a palavra que intervém no espaço de persuasão possibilitando que a instância 

política convença a instância cidadã dos fundamentos de seu programa e das suas decisões. O 

uso da palavra com o fim de persuasão, muitas vezes, recorre ao fator emotivo como forma de 

convencer o outro: 
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Todos os grandes políticos disseram, ou deram a entender, que a arte política 

reside em uma boa gestão das paixões coletivas, isto é, em um “sentir com os 

outros” que, é preciso acrescentar, os torna cegos quanto às suas próprias 

opiniões e motivações pessoais. Seria o suficiente para justificar a expressão 

weberiana “dominação legítima”, terrível ao olhar da moral comum. 

(CHARAUDEAU, 2006, p.19, grifos do autor) 

 

O apelo à emoção torna-se, então, uma forma de dominação ao atingir a adesão do 

público que confere legitimidade ao discurso político que se mostra condizente às expectativas 

do eleitorado, que por sua vez, rende-se ao candidato, demonstrando a este sua lealdade. 

Tavares (2001, p. 1999) ao abordar a argumentação no discurso político afirma que “a 

necessidade de convencer a platéia leva o locutor a escolher argumentos que corroborem a sua 

tese ou que invalidem outras posições, contraditórias à sua e que possam emergir em seu texto.” 

A elaboração desse tipo de discurso visa não apenas demonstrar todas as vantagens do 

candidato, mas também desconstruir ou desqualificar o que lhe é contrário em seus opositores, 

o que pode ser feito de forma direta ou implicitamente. Para atingir tal feito, uma série de 

informações, escolhidas de forma intencional, é repassada com o intuito de formular 

“convicções” suficientes para que a plateia possa escolher aderir ao que lhe é proposto: 

 

Todo texto argumentativo visa à adesão de um determinado auditório: o 

locutor busca envolver seus interlocutores para que estes aceitem seu ponto 

de vista. No entanto, para que esta adesão se concretize, é necessário que o 

locutor construa seu raciocínio a partir de dados, que podemos entender como 

evidências e elementos devidamente fundamentados, sendo que há sobre estes 

dados um acordo relativo, isto é, parece existir uma predisposição por parte 

do auditório em aceitá-los sem muita discussão. (TAVARES, 1999, p. 197) 
  

 

Logo, toda a discursividade construída ao longo da campanha, a qual também é 

representada no slogan, quando aceita e legitimada por meio de um acordo tácito, propicia ao 

candidato certa liberdade de expor a este público informações e fatos que nem sempre são 

questionados e apurados. O discurso, e neste, as informações e dados repassados são 

previamente elaborados a partir dos interesses daqueles que se encontram na arena política. 

Além disso, em se tratando de era digital, os próprios eleitores, militantes ou simpatizantes 

acabam por também divulgar conteúdos sobre os seus candidatos, neste caso, um conteúdo não 

oficial, mas que pode ser repassado muitas vezes atingindo milhares de pessoas.  
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A linha que separa a campanha “oficial” da campanha “não-oficial” é muito 

tênue. (...) Em alguns casos, a campanha oficial absorve este conteúdo gratuito 

e adota como parte da estratégia; em outros, o material não pode ser utilizado 

por conteúdo vetado pela legislação eleitoral. Mesmo assim, a esta associação 

entre as campanhas existe e tem suas consequências positivas (como vídeos 

de apoio e sugestões) e negativas (caso o conteúdo não-oficial ofenda o outro 

candidato). (OLIVEIRA, 2011, p. 19, grifos da autora) 

 

Assim, o discurso político está não apenas na campanha em si, mas também nos 

conteúdos que são repassados por terceiros, nas vozes que defendem ou que atacam, estas, que 

emergem da memória e da ideologia dadas as condições de produção do discurso.  No tópico a 

seguir faremos a análise dos slogans escolhidos de acordo com os objetivos estabelecidos nesta 

pesquisa. 

 

Análise e discussão 

 

Passaremos agora à abordagem do discurso político dos slogans utilizados pelos 04 primeiros 

candidatos à presidência da república no ano de 2018 no primeiro turno. O maior número de votos foi 

alcançado pelo candidato Jair Bolsonaro, que obteve 46,03% de votos válidos, enquanto Fernando 

Hadad, 29,82 %, Ciro Gomes, 12,47% e Geraldo Alckmin, 4,76%.1 Tal resultado levou a disputa para o 

segundo turno. Vejamos os slogans utilizados pelos candidatos: 

 

1.Geraldo Alckmin 

 

A campanha deste candidato reforçava como uma de suas prioridades o combate à violência, 

deixando pressuposta sua preocupação com a segurança pública, o que ficou evidenciado em um vídeo 

de sua campanha que tratava sobre o assunto, conforme as imagens abaixo ilustram: 

 

       
Fig. 2: Percurso da violência                                               Fig. 3: Fechamento do percurso 

                                                           
1 Fonte: http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html.  Acesso em 18/06/19 

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
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Fonte das fig. 2 e 3: http://www.psdb.org.br 
 

  Na sequência das imagens surge uma criança com olhos fechados, sendo alvo de uma 

bala que segue em sua direção, entretanto, esta é destruída ao tempo em que surge a frase “não 

é na bala que se resolve”, neste instante a criança abre os olhos e ao lado já se encontra a 

logomarca do candidato. O fundo da imagem se mantém azul escuro nos dois momentos, bem 

como a expressão séria da criança. 

Temos neste contexto a isotopia da segurança pública, sendo o percurso temático 

violência figurativizado por bala/tiro e criança. A criança por si só representa a sua própria 

vulnerabilidade, portanto, precisa de proteção. A escolha de uma criança negra reforça a idéia 

de que esta é mais suscetível à violência. Assim, no plano de leitura, o enunciador propõe uma 

política contrária ao armamento, como uma forma de negação da violência, mostrando-se 

preocupado com o povo (minorias) ao mesmo tempo em que desqualifica implicitamente a 

proposta de governo de um dos seus concorrentes. Mostra-se como uma espécie de “salvação”, 

representada simbolicamente nas imagens. 

De acordo com Tavares (2001, p.190), “um dos recursos utilizados para a construção da 

imagem é o uso do mecanismo em que o locutor estabelece o seu opositor e o coloca na posição 

inversa à sua, de modo que, ao atribuir uma qualidade a si mesmo, pode estar imputando o 

oposto ao seu adversário”. Nesse sentido, o slogan em questão não só apresenta uma das 

principais propostas do candidato, como também a imagem de si e do outro.  

 

2. Ciro Gomes 

 

O candidato ocupou o terceiro lugar no resultado da eleição. Optou por estabelecer uma 

campanha de forte apelo popular utilizando o slogan “Força e paixão para mudar o Brasil”, que 

na maioria das vezes estava associado à divulgação de uma imagem. Como nas figuras abaixo: 

 

     
Fig. 4: Mudança    Fig. 5: divulgação nos palanques 

http://www.psdb.org.br/
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                  Fonte: https://pt.wikipedia.org/                                        Fonte: https://epoca.globo.com/   

           

A partir da Isotopia da transformação, o percurso temático mudança é construído pelas 

expressões força e paixão, que é metaforicamente figurativizado pelo próprio candidato.  No 

plano de leitura, podemos afirmar que as expressões força e paixão denotam a “garra” e o 

“entusiasmo”, configurando-se como nacionalismo latente, mostrando-se como algo necessário 

para mudar o Brasil. Na logomarca da figura 4 há o uso das cores mais representativas da 

bandeira nacional: verde e amarelo com a predominância da cor branca ao fundo. A imagem do 

candidato está fixada às letras que compõe o verbo “mude”, interpelando o eleitor.  Na imagem 

5, temos o símbolo do punho erguido que faz referência a posições revolucionárias, de luta e 

resistência, reforçado pelo uso da cor vermelha, associada historicamente aos movimentos de 

esquerda. 

Podemos observar que junto ao punho erguido, encontra-se uma rosa vermelha, símbolo 

do Socialismo, que também é utilizada na logomarca do PDT (Partido Democrático Trabalhista) 

ao qual o candidato é filiado. Proença (2018) destaca que o PDT brasileiro, fundado em 1979, 

carrega em seu logo uma rosa vermelha segurada por uma mão branca, aproximando-se 

levemente com a simbologia da paz de 1974 com mãos segurando a flor de cravo vermelha. 

Dessa fora, toda essa simbologia soma-se ao discurso difundido na referida campanha. 

 

3. Fernando Haddad 

 

Ocupando o segundo lugar geral das eleições, o candidato propôs uma campanha 

pautada na valorização dos mandatos anteriores do Partido dos Trabalhadores (PT), em 

especial, aos do ex-presidente Lula, cuja figura foi largamente utilizada no primeiro turno. 

Vejamos a figura abaixo:  

 

 
Fig. 6: Proposta do retorno 

Fonte: https://pt.wikipedia.org 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_presidencial_de_Ciro_Gomes_em_2018
https://pt.wikipedia.org/


576 

 

 
 

Com o slogan “o Brasil feliz de novo”, temos a isotopia da memória, sendo o percurso 

temático felicidade construído através do espaço (Brasil) e do tempo “passado e futuro” 

representado pela expressão “de novo” e figurativizado pelo ex-presidente Lula. O sentido do 

slogan é complementado pelo logotipo “Haddad é Lula”. Aqui também há o uso da cor 

vermelha, representando a identidade do partido. No plano de leitura é proposto o retorno de 

uma suposta felicidade proporcionada pelo ex-presidente em questão, já que o então candidato 

se mostra como uma espécie de continuador do governo de outrora ao assumir a postura 

“Haddad é Lula”. Deve-se ressaltar que na disputa travada ao longo da campanha no segundo 

turno, houve uma mudança estratégica no slogan deste candidato, consequentemente, outros 

efeitos de sentido foram construídos. Vejamos: 

 

 
Fig. 7: Nova proposta 

Fonte: https://pt.wikipedia.org 

 

O slogan utilizado no segundo turno foi “O Brasil para todos”. A partir da isotopia 

democrata, o percurso temático igualdade é figurativizado pela expressão “todos”, representado 

pelo povo brasileiro, pelo candidato Haddad e sua vice. Nas cores, há referência ao 

nacionalismo ao utilizar as cores da bandeira nacional. Há uma diminuição no uso da cor 

vermelha. No plano de leitura propõe um governo igualitário, deixando pressuposto que não irá 

governar apenas para uma parcela da população, sugerindo implicitamente que esta seria a 

postura adotada por seu concorrente. 

Podemos constatar, então, que entre o primeiro turno e o segundo, houve uma mudança 

de isotopia, que resultou em um novo percurso temático e uma nova figurativização. “Os 

percursos figurativos devem manter uma coerência interna. Assim, não pode aparecer a figura 

da ‘neve’ num percurso que figurativize o tema da ‘vida nos trópicos’”. (FIORIN, 2014, p. 99, 

grifos do autor). Neste caso, a manutenção do primeiro slogan não seria coerente com a figura 

utilizada no segundo turno, daí a mudança nos percursos.  

 

4. Jair Bolsonaro 

https://pt.wikipedia.org/
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Candidato que obteve a maioria dos votos, eleito presidente, manteve o mesmo discurso 

ao longo das campanhas de primeiro e segundo turno. 

 

 
Fig. 8: Superposição de isotopias 

Fonte: https://www.bolsonaro.com.br/ 

 

No slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, o discurso inteiro pode ser lido 

sobre mais de uma isotopia, pois temos a do patriotismo e a da fé com os temas nacionalismo e 

religiosidade. O primeiro tema é figurativizado pelo Brasil (imagem da bandeira) e a 

religiosidade é figurativizada por Deus, sendo que ambos os temas são figurativizados 

metaforicamente pelo candidato. Os sentidos do texto vão se apresentando na medida em que 

há o reconhecimento das isotopias: 

 

É necessário examinar, na busca dos sentidos do texto, as relações vigentes 

entre as várias isotopias. Essas relações estabelecem-se entre as isotopias 

figurativas de um mesmo texto, cada uma delas pressupondo uma linha de 

leitura temática. Dessa forma, por meio das relações verticais entre isotopias 

figurativas, ligam-se também os diferentes percursos temáticos do discurso. 

(BARROS, 2005, p. 71) 

 

Logo, diferentes isotopias geram percursos temáticos distintos. Percebemos que no 

plano de leitura, o enunciador propõe em seu discurso um governo pautado nos valores 

nacionais e em preceitos religiosos. Assim, o apelo ao fator emotivo foi amplamente reforçado 

pelo slogan buscando a aceitação do eleitor por essas duas principais linhas discursivas. 

 

Considerações Finais 

 

A partir do tema discurso político essa pesquisa debruçou-se no estudo de slogans de 

campanhas eleitorais, tendo como seu objetivo principal identificar as figuras e os temas 

https://www.bolsonaro.com.br/


578 

 

 
 

presentes nos slogans das campanhas dos candidatos à presidência da república do Brasil no 

ano de 2018 a partir da perspectiva da Semiótica Greimasiana, focalizando o nível discursivo. 

Além disso, também buscou compreender os efeitos de sentido contidos no discurso político 

presente nestes slogans. 

A análise dos slogans demonstrou que a construção destes busca expressar algum 

sentimento ou desejo da população a fim de produzir um efeito de identificação no eleitor e, 

consequentemente, sua adesão. Assim, a partir da noção de Isotopia, constatou-se que se 

desenvolveram percursos temáticos relacionados à segurança, nacionalismo, religiosidade, 

mudança, igualdade, democracia e à felicidade, ancorados, principalmente, pela representação 

das figuras de Deus, do brasileiro, do ex-presidente Lula e dos próprios candidatos. 

Desse modo, apesar das campanhas utilizarem percursos temáticos distintos, o objetivo 

é o mesmo: usar a palavra/discurso a fim de estabelecer um contato com eleitor de forma que 

este, além de aceitar e, consequentemente, considerar legítimo tais discursos, possa também 

difundir o que é propagado na campanha eleitoral. Neste percurso, o slogan eleitoral constitui-

se em uma das ferramentas de convencimento inscrita no circuito discursivo estabelecido em 

cada campanha, este não se fecha na medida em que construído por dizeres explícitos e 

implícitos resgatados, muitas vezes, da memória.  

 

POLITICAL SPEECH IN SLOGANS OF CAMPAIGNS: A STUDY ABOUT 

THEMATIC AND FIGURATIVE ISOTOPIES  

 
 

Abstract: This work deals with the political discourse in order to identify the figures and themes present 

in the campaigns slogans of the presidential candidates of the Brazil Republic in 2018. For that, we 

opted for the approach of the slogans divulged in the advertisements of the four candidates that obtained 

the highest number of votes in the first round. From the notion that isotopy is related to the permanence 

of a certain effect of sense along the chain of discourse, the theoretical-methodological basis of this 

work starts from the Greimasian Semiotics perspective, focusing the discursive level in order to establish 

an analysis of the categories of figurativization and thematization based on the observance of the 

slogans, having as a presupposition the fact that, through the action of an enunciator, they intend to get 

the adhesion of an enunciative, in this case, the voter. Thus, the present study was based on Greimas 

(1993), Fiorin (2014), Barros (2005), Fontanille (2008), Iasbeck (2002), among others. It was verified 

that thematic paths were developed within the formative axes that refer to security, nationality, 

religiosity, change, equality, democracy and happiness. The themes are anchored by the representation 

of the figures of God, the Brazilian, the former President Lula and the candidates themselves. 

 

Keywords: Discursive Semiotics. Politics. Slogan. Isotopies. 
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AS MULHERES NA FICÇÃO E NA SOCIEDADE DO SÉCULO XX EM “UM TETO 

TODO SEU” DE VIRGÍNIA WOOLF VERSUS AS MULHERES DO SÉCULO XXI. 
 

Leonêza Rosa Pereira - UEMA 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o ensaio de Virgínia Woolf, “Um Teto Todo 

Seu” de 1980, que foi criado a partir de duas palestras, intituladas “As Mulheres e a Ficção” ou mais 

precisamente as condições e possibilidades que as mulheres tiveram de escrever ou não, onde a autora 

traz reflexões acerca de algumas circunstâncias sobre a produção literária das mulheres no século XX, 

bem como seu papel social e o lugar que estas ocupavam na sociedade daquela época. Assim busca-se 

realizar um estudo sobre as limitações desta na literatura e na sociedade daquele século, onde valorizava-

se excessivamente a questão do patriarcado, dando ao homem total poder primário, domínio social e 

autoridade moral sobre as mulheres, busca-se também fazer um comparativo entre estas e as mulheres 

do século XXI. O trabalho é de cunho bibliográfico e respalda-se, dentre outras, na teoria de Joice Berth 

(2018) “O que é empoderamento? ” Da coleção Feminismos Plurais que traz tal conceito a partir de 

perspectivas econômicas, sociais e de políticas públicas assim como, buscará um diálogo com a 

perspectiva teórica de Márcia Tibúri (2018) presente no livro “Feminismos em Comum Para Todas, 

Todes e Todos” que traz discursões como ideologia patriarcal e potências do feminismo. Ao fim do 

trabalho é possível perceber que as mulheres poderiam ter ocupado um lugar diferente na sociedade e 

na literatura, não fossem ofuscadas por questões de status sociais, dominação e hierarquia, questões 

essas que aos poucos vão sendo superadas pelas mulheres do século XXI. 
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Palavras-chave: Mulheres. Ficção. Patriarcado. Feminismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

\ quem desejavam ser, porque foram educadas para 

servir ao homem.  

Márcia Tiburi (2018, p.39) 

 

Esta epígrafe faz parte do capítulo onze, do livro “Feminismo Em Comum Para Todas, 

Todes e Todos”, de Márcia Tiburi. A mesma refere-se a silenciação e subalternização das 

mulheres ao longo da história, sendo este um ponto muito discutido ao longo deste trabalho. 

Durante todo processo histórico a mulher vem lutando pelos seus objetivos e realizações 

pessoais e profissionais, assim o seu papel passou por constantes transformações no cenário 

familiar, social e literário. O século XIX foi a época em que o papel da mulher teve mudanças 

significativas, deixando de se ocupar simplesmente dos afazeres domésticos e passando a fazer 

parte também da indústria, mas só a partir do século XX é que o papel da mulher realmente 

mudou, movimentos feministas ganharam força e com isso trouxeram algumas conquistas 

como, o direito ao voto e ao divórcio. Apesar das conquistas, a mulher ocupava ainda, um 

espaço limitado, tanto na sociedade quanto na literatura, pois a ideologia patriarcal, que segundo 

Tibúri (2018, p. 59), “representa a estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e 

obrigando outros a se submeterem ao grande favorecido que ele é, sob pena de violência e 

morte”, ainda dominava fortemente a sociedade da época e buscava sempre silenciar a cultura 

feminina. 

Virginia Woolf, foi uma das grandes representantes do movimento feminista que vai 

desde as últimas décadas do século XIX até as primeiras do século XX e corresponde ao 

primeiro dos três períodos desta corrente, de acordo com Bonicci (2007), nesse período a luta 

pelos direitos humanos, ganhou mais força e mais expressão, surgiu também o movimento das 

sufragistas, que defendiam direito ao voto feminino. Ainda nesse período, mais precisamente 

no início do século XX, destacou-se na literatura a obra ensaística Um teto todo seu (1929), 

onde Virgínia Woolf atribui a escassa produção literária feminina às condições financeiras e 

sociais das mulheres, ao pouco ou nenhum acesso à educação, às experiências da vida e à renda, 

o que afetava sua liberdade intelectual. 

No século XXI os movimentos feministas ganharam ainda mais força, alcançando 

reconhecimento na sociedade e um espaço mais abrangente na mídia, as conquistas do 
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feminismo devem-se às lutas de muitos anos, buscando sempre a igualdade de direitos e driblar 

o preconceito. Segundo Melo (2013, p.24):  

 

[...] o dia 8 de março é um marco na luta pelos direitos das mulheres ao redor 

do mundo. Se fosse possível retroceder no tempo e contar para um cidadão do 

começo do século XX que as mulheres, hoje, votam, têm média de 

escolaridade maior que a dos homens, governa países e estão inseridas 

amplamente no mercado de trabalho, talvez o sujeito não acreditasse no relato. 

 

A citação acima mostra o quanto houve mudanças na vida das mulheres, desde o século 

XX até o século XXI, e ainda assim há um longo caminho a percorrer, inclusive dentro da 

literatura. 

Levando em conta todo o contexto histórico da produção literária da mulher no século 

passado, o objetivo deste trabalho é analisar Um teto todo seu, de Virgínia Woolf, que foi uma 

das principais representantes do feminismo do século XX, buscando na sua obra a resposta de 

alguns questionamentos que surgem acerca do papel da mulher dentro da sociedade e da 

literatura daquela época, como: Qual a participação das mulheres dentro da ficção do século 

XX? Quais fatores contribuíam para uma boa produção literária naquela época? Qual o papel 

do feminismo dentro da literatura? Tudo isso a partir de trechos, que por sua vez, são 

indispensáveis para compreensão da obra. Busca-se também estabelecer uma comparação 

sucinta entre as mulheres do século XX e as mulheres do século XXI, tanto na literatura, quanto 

na sociedade. 

 

Ficção, literatura e sociedade: uma análise de Um Teto Todo Seu. 

 

Um teto todo seu foi publicado originalmente em 1929, originou-se a partir de duas 

palestras proferidas para universitárias de Girton e Farnham, em 1928, para a ocasião Virgínia 

Woolf fora incumbida de desenvolver o tema “As mulheres e a ficção”, o que no ano seguinte, 

seria ampliado e lançado em forma de um longo Ensaio dividido em seis capítulos, onde Woolf 

traz a mulher como um sujeito histórico, recorrendo ao passado para compreender o presente, 

a autora busca um rompimento das questões de gênero ao sugerir experiências em que as 

mulheres estivessem em uma condição de igualdade com os homens. Apesar da obra, as 

mulheres continuaram a ocupar um lugar deslegitimado na história, e de acordo com o estudo 
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de Bonnie Smith, a escrita das mulheres já tinha sido classificada como amadorística, ficando 

de fora da historiografia profissional: 

 

A prestigiada história profissional baseada na reflexão profunda e importantes 

tópicos políticos era para homens, enquanto as mulheres “amadoras” 

buscavam um modo mais “superficial” de escrever sobre o passado [...] A 

literatura amadora passou a ser vista como de certa forma apropriada para 

mulheres – mulheres que ganhavam a vida escrevendo para o mercado, fora 

das mais exclusivas instituições profissionais de história [...] As mulheres 

eram a quintessência do amadorismo, que se envolviam com o mercado, os 

homens, os profissionais apropriados, que serviam para fins mais elevados. 

(SMITH, 2003, p. 24-25) 

 

Virgínia Woolf não possuía formação acadêmica e sua escrita era baseada em estudos 

autônomos baseados em leituras e reflexões sobre história e literatura, o que reforça ainda mais 

a concepção de Smith em relação a marginalização do papel da mulher na literatura, essa forma 

de opressão pode ser encontrada em vários pontos dentro da obra de Woolf. 

Diante do posicionamento da sociedade em relação ao papel da mulher, estas tinham 

seus direitos de cidadãs violados, eram excluídas da participação social, não podendo assim 

fazer parte de um espaço canônico dentro do processo histórico, dessa forma o feminismo teve 

grande relevância na luta pela igualdade de direitos, que eram claramente distintos em relação 

ao gênero. Segundo Adrião, Toneli e Maluf (2011, p.17): “havia uma diferença sexual para a 

qual se colocavam distinções, a saber, entre os homens – que possuíam o acesso ao mundo 

público e à cidadania – e aos demais sujeitos que se encontravam à margem dos processos 

decisórios”. Partindo deste pressuposto, fica claro a condição subalternizada da mulher no meio 

social, assim como a violência à subjetividade feminina no meio literário. 

Conforme já mencionado, as temáticas acima, são claramente abordadas em Um teto 

todo seu, onde Virgínia Woolf, através da personagem Mary Seton, que foi inspirada em uma 

balada do folclore escocês chamada “Mary Hamilton”, mostra sua trajetória ao longo de dois 

dias em busca de respostas sobre as mulheres e a ficção, a personagem fictícia traz 

questionamentos reflexivos como, “Vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são 

escritos no decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos são escritos por homens? Têm 

ciência de que vocês são talvez o animal mas debatido do universo? ” (WOOLF, 1985, p.34).  

Dentre as maneiras possíveis de abordar o tema, a autora optou por dirigir suas pesquisas 

pelo viés, “As mulheres e a ficção que é escrita sobre elas”. Após uma breve pesquisa de caráter 

histórico sobre o tema, que nos é apresentada no decorrer do capítulo um, onde são 
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mencionados nomes como as irmãs Brontë, Jane Austen, George Eliot (Mary Ann Evans) e 

Marie Carmichael, e após questionamentos sobre o tema a personagem nota que, não seria tão 

fácil chegar a uma conclusão, essa pesquisa fez com que a autora tivesse o seguinte ponto de 

vista, em relação escrita de ficção por mulheres: 

 

Quando, porém, comecei a pensar no assunto dessa forma que parecia a mais 

interessante, logo percebi que haverá um obstáculo inevitável. Eu nunca 

conseguiria chegar a uma conclusão. [...]. Tudo que eu poderia fazer seria dar-

lhes a minha opinião sob um ponto de vista mais singelo: uma mulher precisa 

ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção. 

(WOOLF, 1985, p. 09) 

 

Para a autora as mulheres que aspirassem a escrita ficcional, precisavam de certa forma 

empoderar-se, ter seu próprio dinheiro e um lugar tranquilo que pudessem escrever. 

Historicamente falando, isto seria uma questão muito difícil ou até mesmo impossível de 

resolver no século XX, pois as mulheres que atendiam a esses requisitos eram ainda uma 

minoria, a própria Virgínia Woolf declara que só conseguiu exercer seu papel de escritora, em 

razão da herança que uma tia lhe deixou, as demais eram oprimidas por um discurso misógino, 

onde os homens tratavam as mulheres como seres intelectualmente incapazes. Tiburi (2018, p. 

49) destaca que, “a misoginia, por sua vez foi o sustentáculo, uma espécie de lastro que 

autorizava o comportamento masculino contra o diálogo e a favor da violência”. 

Ainda a autora destaca um episódio ocorrido ao tentar entrar em uma biblioteca de uma 

universidade: 

 

Devo tê-la aberto, pois instantaneamente surgiu dali, como um anjo da guarda 

a barrar o caminho com um agitar de túnica negra, e não de asas brancas, um 

cavalheiro súplice, grisalho e gentil, que lamentou em voz baixa, e fez-me 

sinais para que saísse, porque as damas só eram admitidas na biblioteca 

acompanhadas por um Fellow da faculdade ou providas de uma carta de 

apresentação. (WOOLF, 1985, p.12) 

 

Essa situação mostra claramente a inferiorização da mulher dentro da sociedade daquela 

época, com o sistema de ideologia patriarcal, em que dependia da ação do homem, até mesmo 

para ações cotidianas como entrar em uma biblioteca. De acordo com Tibúri: 

 

Talvez seja realmente difícil compreender a dominação masculina, porque 

estamos mergulhados nela. A própria ideia de compreensão é controlada pelo 

sistema patriarcal. [...] O que chamamos de patriarcado também pode ser 
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entendido como o próprio sistema do saber com suas regras, seu controle do 

conhecimento e da ideia de verdade. No patriarcado, saber e poder unem-se 

contra os seres heterodenominados como mulheres. (TIBURI, 2018, p. 70-71) 

 

É comum encontrar nas obras de Virgínia Woolf temas sociais e relevantes da sua época 

como, a tradição do patriarcado e a opressão das mulheres, o que pode ser encontrado ao longo 

do ensaio Um teto todo seu (1929), e mostra o quanto eram pretensiosas as intenções da autora 

em relação a sociedade, e mais precisamente às mulheres, essa maneira de pensar consagrou 

Woolf como como feminista social, conforme afirma Oliveira: 

 

Dentre as várias formas de feminismo – liberal, marxista, socialista, anarquista 

– Black (2004) identifica o feminismo de Woolf como o feminismo social, 

baseado nas diferenças, que provém da experiência e das características 

distintas femininas. O objetivo é mais do que a igualdade ou o tratamento 

igualitário, Woolf pertence ao feminismo social devido à sua valorização por 

uma civilização feminina, visando à transformação política e social, 

(OLIVEIRA, 2012, p.208). 

 

Esse feminismo social da autora permite olhar a obra visando a compreensão de como 

a sociedade era desigual para homens e mulheres, Woolf buscou mostrar como as mulheres 

eram representadas na literatura e como eram vistas na sociedade, assim observamos que na 

literatura era idealizada, mas na vida real era menosprezada e não ocupava um lugar de prestígio 

dentro da ficção. 

 

Não sendo historiadores, podemos até ir mais longe e dizer que as mulheres 

brilharam com o facho luminoso em todas as obras de todos os poetas desde 

o início dos tempos[...] Uma criatura muito estranha, complexa, emerge então. 

Na imaginação, ela é da mais alta importância; em termos práticos, é 

completamente insignificante. Atravessa a poesia de um a ponta à outra; por 

pouco está ausente da história. Domina a vida de reis e conquistadores na 

ficção; na vida real, era escrava de qualquer rapazola cujos pais lhe enfiassem 

uma aliança no dedo. Algumas das mais inspiradas palavras, alguns dos mais 

profundos pensamentos saem-lhe dos lábios na literatura; na vida real, mal 

sabia ler e escrever e era propriedade do marido. (WOOLF, 1985, p.55-56) 

 

Cabe ressaltar que as mulheres mais famosas da ficção como, Desdêmona, Antígona, 

Cleópatra e Lady Macbet, eram uma criação baseada em um ideal literário e geralmente escrito 

por homens. Desta forma esta passagem ressalta claramente o domínio do patriarcalismo no 

século XX, onde buscava-se a todo custo manter os privilégios de gênero, com isso o feminismo 
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declarado de autoras como Virgínia Woolf ameaçava a tradicional sociedade que valorizava o 

empoderamento masculino. Em relação a esse patriarcalismo Tiburi (2018, p. 40) afirma: 

 

O patriarcado é também uma forma de poder. Ele é como uma coisa, uma 

gerigonça feita de ideias prontas inquestionáveis, de certezas naturalizadas, de 

dogmas e leis que não podem ser questionadas, de muita violência simbólica 

e física, de muito sofrimento e culpa administrados por pessoas que tem o 

interesse básico de manter seus privilégios de gênero, sexuais, de raça, de 

classe, de idade, de plasticidade. O feminismo é o contradispositivo, uma 

espécie de agulha que fura essa bolha. 

 

Um outro momento de grande importância na obra que também denuncia o pensamento 

elitizado masculino e por sua vez desdenha quanto a escrita feminina, é a história de uma 

hipotética irmã de Shakespeare situada no capítulo três: 

  

O que teria acontecido se Shakespeare tivesse tido uma irmã 

maravilhosamente dotada, chamada, digamos, Judith. [...]O próprio 

Shakespeare, muito provavelmente (sua mãe era herdeira), foi para a escola 

primária, onde deve ter aprendido latim — Ovídio, Virgílio e Horácio — e os 

fundamentos de gramática e lógica[...] Enquanto isso, sua extraordinariamente 

bem dotada irmã, suponhamos, permanecia em casa. Era tão audaciosa, tão 

imaginativa, tão ansiosa por ver o mundo quanto ele. Mas não foi mandada à 

escola. Não teve oportunidade de aprender gramática e lógica, quanto menos 

ler Horácio e Virgílio. Pegava um livro de vez em quando, talvez algum do 

irmão, e lia algumas páginas. Mas nessas ocasiões, os pais entravam e lhe 

diziam que fosse remendar as meias ou cuidar do guisado e que não andasse 

no mundo da lua com livro. (WOOLF, ano, p.59-60) 

 

Levando em conta esse pensamento hipotético, a autora declara que uma mulher 

talentosa na mesma época de Shakespeare, sucumbiria e ficaria louca, podendo até cometer 

suicídio, isso porque seria torturada psicologicamente e não suportaria a contrariedade social, 

pelo simples fato da sua condição de gênero. Esta tese é representada no trágico desfecho da 

suposta irmã de Shakespeare: 

 

Cedo, porém, antes de entrar na casa dos vinte anos, ela deveria ficar noiva do 

filho de um negociante de lã da vizinhança. [...]Somente a força do próprio 

talento levou-a a fazê-lo: fez um pequeno pacote com seus pertences, deixou-

se escorregar por uma corda numa noite de verão e tomou a estrada. [...] 

finalmente, o empresário Nick Greene compadeceu-se dela. Judith viu-se 

grávida desse cavalheiro e então — quem pode medir o fogo e a violência do 

coração do poeta quando capturado e enredado num corpo de mulher? — 

matou-se numa noite de inverno, e está enterrada em alguma encruzilhada 



586 

 

 
 

onde agora param os ônibus em frente ao Elephant and Castle. (WOOLF, 

1985, p.60-61). 

 

Basicamente Woolf utiliza a irmã de Skakespeare como metáfora para representar a 

mulher no século XVI na Inglaterra e denunciar o seu silenciamento, e a maneira como fora 

inibida a oportunidade de escrever.  

 

Levar uma vida livre na Londres do século XVI teria significado, para uma 

mulher que fosse poetisa e dramaturga, um colapso nervoso e um dilema que 

bem poderiam matá-la.  [...]. Foi o resquício do sentimento de castidade que 

ditou o anonimato às mulheres até mesmo no século XIX (WOOLF, 1985, 

p.63). 

  

Joice Berth (2018, p.43) relata o seguinte em sua teoria “ressalta-se o fato de um sujeito 

pertencente a um grupo oprimido ter desenvolvido pensamento crítico acerca da sua realidade, 

não retira a dimensão estrutural que lhe coloca sob situações degradantes.” Ou seja, a condição 

das aspirantes das escritoras dos séculos XIX e XX pertencendo portanto, a grupos minoritários 

e oprimidos que assumiram um senso crítico, não as livrava de situações constrangedoras e 

desestimulantes presentes no seu dia-a-dia. 

Dessa forma podemos concluir que embora as mulheres tivessem consciência do modelo 

opressivo ao qual eram submetidas, não conseguiam livrar-se de tal condição. Assim foram 

afastadas do mundo artístico, sob a justificativa de não serem intelectualmente capazes e não 

contribuírem com uma produção tão significativa quanto a dos homens.  

Finalizando as considerações sobre a hipotética irmã de Shakespeare, cabe mencionar 

um trecho em que fica claro a opinião de um professor do passado e a de um crítico de música 

que fazia parte, supostamente, do presente da autora, ambos demonstram desdém e inferiorizam 

a escrita feminina: 

 

E aqui, disse eu abrindo um livro sobre música, temos as mesmas palavras 

novamente usadas neste ano da graça de 1928, sobre as mulheres que tentam 

escrever música. Sobre a Srta. Germaine Tailleferre, pode-se apenas repetir a 

máxima do Dr. Johnson sobre as mulheres pregadoras, transposta em termos 

de música: ‘Senhor, a composição de uma mulher é como o andar de um 

cachorro sobre as patas traseiras. Não é bem feita, mas já surpreende constatar-

se que de qualquer modo foi feita’. Com que exatidão a história se repete... 

(WOOLF, 1985, p.68). 

 



587 

 

 
 

Dentre as várias temáticas abordadas ao longo de toda obra, a temática mais complexa 

e mais problemática é a do último capítulo, no qual Virgínia Woolf traz a questão da androginia 

para delinear a condição ideal de escrita para um artista, ou seja, o autor ideal deveria escrever 

de uma forma que demonstrasse que ele era capaz de viver e transmitir uma experiência tanto 

feminina, quanto masculina, de certa forma unificando a questão do gênero: 

 

Em seu projeto sobre androginia, Woolf acreditava que o escritor deveria ter 

sua mente fertilizada pela criatividade feminina, pois sem as imposições 

patriarcais e sem as restrições econômicas e sociais a mulher poderia oferecer 

sua contribuição artística, social e cultural, da qual a própria sociedade 

patriarcal necessitava. À medida que a diferença entre os sexos diminui, a arte 

mostraria sinais de maior liberdade e, consequentemente, maior criatividade. 

Pois, a emancipação feminina proporcionaria uma sexualidade mais adequada 

e, também, uma imaginação mais apropriada marcada pela androginia 

(OLIVEIRA, 2012, p.209). 

 

Em um determinado aspecto, esta tese parece enfraquecer a condição de defensora dos 

direitos femininos, até então sustentada pela autora, contudo o que ela tenta trazer são os olhares 

para uma determinada ideia, onde as mulheres participariam das atividades restritas aos homens 

e estes também não se omitiriam a atividades femininas, dessa forma poderiam ter o mesmo 

nível de experiência e transmiti-la de maneira mais eficaz. 

 

E continuei amadoristicamente a esboçar uma planta da alma, de tal modo que, 

em cada um de nós, presidiriam dois sexos, um masculino e um feminino; e, 

no cérebro do homem, o homem predominaria sobre a mulher, e, no cérebro 

da mulher, a mulher predominaria sobre o homem. O estado normal e 

adequado é aquele em que os dois convivem juntos em harmonia, cooperando 

espiritualmente. Quando se é homem, ainda assim a parte feminina do cérebro 

deve ter influência; e a mulher deve também manter relações com o homem 

em seu interior. Coleridge talvez quisesse referir-se a isso quando disse que as 

grandes mentes são andróginas. É quando ocorre essa fusão que a mente é 

fertilizada por completo e usa todas as suas faculdades. (WOOLF, 1985, 

p.120) 

  

Contudo é necessário ressaltar que os movimentos feministas da época, acabaram por 

afastar o ideal de harmonia, tendo em vista que os mesmos vieram a deixar os homens mais 

conscientes da sua masculinidade, isso pode ser verificado na seguinte passagem: 

 

Nenhuma era jamais conseguirá ser tão ruidosamente consciente do sexo 

quando a nossa; esses incontáveis livros escritos por homens acerca de 

mulheres no Museu Britânico são prova disso. A campanha pelo sufrágio sem 
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dúvida teve culpa. El a deve ter despertado nos homens um extraordinário 

desejo de autoafirmação. [...] O que, então, isso significa, se tal teoria dos dois 

lados da mente estiver correta, é que a virilidade tornou-se agora consciente 

de si mesma – os homens, em outras palavras, escrevem agora apenas com o 

lado masculino do cérebro. [...] E naquele estado de inquietação em que se 

fica a apanhar livros e repô-los sem olhar para eles, comecei a contemplar uma 

era ainda por vir de pura e auto afirmadora virilidade. [...] Contudo, a culpa 

de tudo isso, caso se esteja ansioso por atribuir culpas, não recai mais num 

sexo do que no outro (WOOLF, 1985, p. 121-126).   

 

Após tantas reflexões, pesquisas e constatações sobre as mulheres na ficção, Mary Seton 

finalmente conclui sua trajetória e por fim atribui a culpa a todos que promoveram um estado 

de consciência de sexo e que não usavam igualmente os dois lados da mente, por todas as 

divergências que por ventura, tenham afastado das mulheres o poder de sugestão, em relação 

as obras masculinas, que por mais que atingisse violentamente a mente, não conseguiria 

penetrá-la, ainda assim a personagem trás o seguinte pensamento: 

 

Mesmo assim, a primeiríssima frase que eu escreveria aqui [...] é que é fatal, 

para quem quer que escreva, pensar em seu sexo. É fatal ser um homem ou 

uma mulher, pura e simplesmente; é preciso ser masculinamente feminina ou 

femininamente masculino. É fatal para uma mulher colocar a mínima ênfase 

em qualquer ressentimento; advogar, mesmo com justiça, qualquer causa; de 

qualquer modo, falar conscientemente como mulher. E fatal não é uma figura 

de retórica, pois qualquer coisa escrita com essa tendenciosidade consciente 

está condenada à morte. Deixa de ser fertilizada. [...] É preciso haver um 

perfeito entendimento, na mente, entre o lado feminino e o masculino antes 

que a arte da criação possa realizar-se. (WOOLF, 1985, p.127) 

 

Após mais alguns pensamentos, Virgínia Woolf retoma a narrativa, não mais como uma 

personagem, mas como a autora crítica e feminista que é, trazendo os pensamentos críticos e 

orientações às mulheres que finalizam a obra. 

 

Aqui, portanto, Mary Seton para de falar. Ela lhes disse como chegou à 

conclusão — à prosaica conclusão — de que é necessário ganhar quinhentas 

libras por ano e ter um quarto com fechadura na porta se vocês quiserem 

escrever ficção ou poesia. Tentou expor sem disfarces os pensamentos e 

impressões que a levaram a pensar assim. (WOOLF, 1985, p.128). 

 

A crítica da autora trata da suposição de que, as condições materiais das mulheres 

influenciam ou interferem na sua capacidade e no seu talento como autora. Conforme a seguinte 

passagem: 
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Mesmo concedendo uma generosa margem ao simbolismo, no sentido de que 

quinhentas libras por ano representam o poder de contemplar, e de que a 

fechadura da porta significa o poder de pensar por si mesma, vocês ainda 

poderão dizer que a mente deve elevar-se acima dessas coisas; e que os 

grandes poetas foram frequentemente homens pobres. [...] É certo – por mais 

desonroso que seja para nós como nação – que, por alguma falha de nossa 

comunidade, o poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve nos últimos 

duzentos anos, a mínima chance. [...] É isso aí. A liberdade intelectual depende 

de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres 

sempre foram pobres, não apenas nos últimos duzentos anos, mas desde o 

começo dos tempos. [...] Entretanto, graças ao trabalho árduo dessas mulheres 

obscuras no passado [...] esses males estão em vias de ser minorados. Caso 

contrário, vocês não estariam aqui esta noite, e a probabilidade de ganharem 

quinhentas libras por ano, por precária que temo ser ainda, seria extremamente 

diminuta (WOOLF, 1985, p.130-132). 

 

Por fim, além de incentivar que as mulheres produzam uma escrita, ainda que acentue 

isso de forma irônica, destacando o auto índice de filhos que elas tinham, procura também 

projetar um futuro onde as mulheres se refaçam e sejam sujeitas da história presente, o ensaio 

finda-se com as seguintes palavras: 

 

Minha própria sugestão é um pouco fantástica, admito; prefiro, portanto, 

colocá-la em forma de ficção.  [...] Pois bem, minha crença é de que essa 

poetisa que nunca escreveu uma palavra e foi enterrada na encruzilhada ainda 

vive. Ela vive em vocês e em mim, e em muitas outras mulheres que não estão 

aqui esta noite, porque estão lavando a louça e pondo os filhos pra dormir. [...] 

Pois minha crença é de que, se vivermos aproximadamente mais um século 

[...] e tivermos, cada uma, quinhentas libras por ano e o próprio quarto; se 

tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que 

pensamos; [...] se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há nenhum 

braço onde nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas [...], então a 

oportunidade surgirá, e a poetisa morta que foi a irmã de Shakespeare 

assumirá o corpo que com tanta frequência deitou por terra (WOOLF, 1985, 

p.138).  

 

As mulheres de ontem e as mulheres de hoje 

 

Conforme já mencionado anteriormente o presente artigo busca também fazer um breve 

comparativo entre as mulheres do século XX e do século XXI. Dessa forma é de suma 

importância relatar suas principais conquistas e evidenciar a importância do feminismo dentro 

dessa trajetória. 

A luta do feminismo vai além da busca por igualdade econômica e política, trata-se da 

busca da libertação da cultura machista, condicionada pela sociedade ao longo do tempo, pondo 
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assim, as mulheres em posição de desigualdade perante o sexo oposto, a esse respeito Betto 

ressalta o seguinte: 

 

Emancipar-se é equiparar-se ao homem em direitos jurídicos, políticos e 

econômicos. Corresponde à busca de igualdade. Libertar-se é querer ir mais 

adiante, marcar a diferença, realçar as condições que regem a alteridade nas 

relações de gênero, de modo a afirmar a mulher como indivíduo autônomo, 

independente, dotado de plenitude humana e tão sujeito frente ao homem 

quanto o homem frente à mulher. (BETTO, 2001, p.20) 

 

As mulheres do século XX possuíam papeis diferenciados, se comparados aos homens, 

estas tinham que se portar adequadamente perante a sociedade, em muitos casos não poderia 

andar na rua, a não ser que um homem lhe acompanhasse, apesar de alguns avanços 

conquistados outrora, o acesso à educação ainda era privilégio de poucas, o pouco que 

aprendiam era conquistado na maioria dos casos de forma reclusa em suas casas. De acordo 

com Araújo (apud Priore, 2001, p. 48) relata que: 

 

O programa de estudos destinado às meninas era bem diferente do dirigido 

aos meninos, e mesmo nas matérias comuns, ministradas separadamente, o 

aprendizado delas limitava-se ao mínimo, de forma ligeira, leve. Só as que 

mais tarde seriam destinadas ao convento aprendiam latim e música; as demais 

restringiam-se ao que interessava ao funcionamento do futuro lar: ler, 

escrever, contar, coser e bordar. 

 

Além da violência psicológica, que sofreram ao longo do tempo, no início do século XX 

as mulheres ainda não tinham direito ao voto, não podendo dessa forma exercer sua cidadania 

e direito de escolha. Outro ponto a ser destacado, conforme já explícito anteriormente, no 

decorrer do trabalho, era a escassez de mulheres na literatura, na condição de autoras, cenário 

influenciado pela dominação do patriarcado. Dito isto, cabe trazer o pensamento de Joice Berth 

(2018, p.92) a respeito de grupos historicamente oprimidos: 

 

Temos então, nesse campo. Um elemento importante nos processos de 

dominação de grupos historicamente oprimidos, pois uma vez que se cria 

padrões estéticos pautados pela hierarquização das raças ou do gênero, 

concomitantemente criamos dois grupos: o que é aceito e o que não é aceito e 

portanto, deve ser excluído para garantir a prevalência do que é socialmente 

desejado. 

 

Em relação as mulheres do século XXI, podemos apontar diversas conquistas em relação 

ao século passado, como por exemplo, a liberdade de expressão, de planejamento familiar, a 



591 

 

 
 

possibilidade de exercer o mesmo cargo que um homem exerce, a conquista de leis em seu 

favor como a Lei Maria da Penha, criada em 2006, contra a violência doméstica, dentre outras. 

Nesse cenário podemos definir a importância do feminismo nestas conquistas, de acordo com 

o pensamento de Tiburi (2018) que resume precisamente o papel desse movimento ao longo dos 

séculos: 

 

O feminismo significa muitas coisas no desenvolvimento de seu tenso e 

complexo processo histórico, contudo, algo é certo: foi por meio dele, mesmo 

quando não se usava esse nome para designá-lo, que as mulheres se 

emanciparam, que elas deixaram de ser coisas – objetos úteis ou carne de 

procriação e abate – e se tornaram pessoas com cidadania política. (TIBURI, 

2018, p.76)  

 

Considerações finais 

 

Virgínia Woolf desperta um olhar diferenciado em relação a história da literatura, a 

partir do momento que nos faz pensar em todas as autoras silenciadas, por sua condição de 

mulher e um patriarcalismo exacerbado da sociedade. Durante todo o ensaio é possível olhar a 

história sob uma perspectiva diferente, seja na apresentação de uma pesquisa histórica sobre 

como as mulheres eram representadas na ficção, seja na hipótese de Shakespeare ter tido uma 

irmã com talento tão grande quanto o seu e ainda assim ter sido ridicularizada e torturada 

psicologicamente a ponto de tirar a própria vida, ou ainda na polêmica afirmação da autora que 

as mentes deveriam ser andróginas, e dominar tanto seu lado masculino, quanto o feminino a 

fim de unificar questões de gênero e compreender melhor a literatura do outro. 

A capacidade da autora em alternar entre a realidade e a ficção com maestria, merece 

destaque, pois traz um raciocínio brilhante acerca de sua tese de que as mulheres precisariam 

de 500 libras anuais e um teto todo seu, para escreverem ficção, foi observado que embora o 

livro não traga respostas concretas, a autora traz questionamentos que despertam a consciência 

do leitor, para o fato de que na verdade as mulheres precisariam de mais que isso para escrever, 

seria necessário compreender e quebrar padrões sociais, que associavam o sucesso da escrita ao 

simples fato de ser homem ou não. 

Por fim, é valido destacar a importância do feminismo, para as mais diversas conquistas 

das mulheres ao longo do tempo, dentre elas a possibilidade de ganhar dinheiro, ter um teto 

todo seu e ser intelectualmente livre, ainda que em pleno século XXI, a misoginia do machismo 

proteste contra isso. 
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THE WOMEN IN FICTION AND THE SOCIETY OF THE TWENTIETH CENTURY 

IN "ONE CEILING OF HER ALL" BY VIRGINIA WOOLF VERSUS WOMEN OF 

THE 21ST CENTURY. 
 

Abstract: The present work aims to analyze Virginia Woolf's essay, "Um Teto Todo Seu" (1980), which 

was created from two lectures entitled "Women and Fiction" or, more precisely, the conditions and 

possibilities that women had of writing or not, where the author brings reflections about some 

circumstances about the literary production of women in the twentieth century, as well as their social 

role and the place they occupied in society at that time. Thus, a study is made of the limitations of this 

in the literature and society of that century, where the question of patriarchy was highly valued, giving 

man total primary power, social dominion and moral authority over women. a comparison between these 

and the women of the 21st century. The paper is based on bibliography and is supported, among others, 

in Joice Berth's theory (2018) "What is empowerment?" From the Plural Feminisms collection that 

brings such a concept from economic, social and public policy perspectives as well as, will seek a 

dialogue with the theoretical perspective of Márcia Tibúri (2018) present in the book "Feminisms in 

Common for All, All and All" which brings discourses such as patriarchal ideology and feminist powers. 

At the end of the work it is possible to perceive that women could have occupied a different place in 

society and literature, were not overshadowed by questions of social status, domination and hierarchy, 

issues that are gradually being overcome by the women of the 21st century. 

 

Keywords: Women; Fiction; Patriarchate; Feminism. 
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Resumo: Este texto é oriundo da nossa experiência em um projeto do Programa Institucional de Bolsa 

de Extensão-PIBEX/UEMA, ainda em andamento, de título A Formação de Professores e Acadêmicos 

sobre acessibilidade nas instituições educacionais de Caxias-MA: possibilidades para a constituição da 

educação inclusiva. Elaboramos como o principal objetivo desse artigo: Investigar quais as necessidades 

formativas dos professores para participação em curso de formação em educação inclusiva.  E como 

objetivos específicos: identificar as necessidades formativas dos professores dos anos inicias do Ensino 

Fundamental de Caxias-MA, para a participação em curso de formação para a educação inclusiva; 

Elencar temas, no campo da educação especial e inclusiva, que os professores demandam apropriar-se 

em curso de formação continuada. A base metodológica é de cunho qualitativo, com foco na abordagem 

socio-histórica. Os instrumentos e técnicas utilizadas foram a entrevista semi estruturada. Para o 

desenvolvimento desse estudo realizou-se visitas à Secretaria Municipal de Educação de Caxias-MA 

para a identificação de escolas que tivessem alunos com necessidades educacionais especiais-NEE’s 

matriculados. Com o exposto, identificou-se 12 escolas e destes 29 professores, que foram os 

participantes deste estudo. Realizou-se entrevista com os professores, tendo como questão central: o que 

você gostaria que fosse desenvolvido/abordado ao longo de uma formação de professores em educação 

especial e inclusiva? Pergunta que mediou o conhecimento das necessidades formativas dos professores, 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas de Caxias-MA, que têm alunos com NEEs 

incluídos em sala de aula. Por meio destas respostas desenvolver-se-á curso de formação de professores 

em educação inclusiva.  Por tratar-se de estudo em andamento, desvela-se nos resultados da pesquisa 

que a necessidade formativa que mais teve evidência nas vozes docentes, foi a necessidade por oficina 

para confecção de matérias didáticos para ensino de Libras, Braille e para o aluno autista.  
 

Palavras-chave: Alunos com necessidades educacionais especiais. Educação inclusiva. Formação de professores. 

Necessidades formativas. 

 

Introdução  

 

Atualmente, a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais-

NEEs, isto é, alunos com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2007) nas instituições de ensino regular, é um direito de 
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todos a ser garantido pelo poder público nos âmbitos municipal, estadual e federal o acesso e 

permanência desses alunos. 

Sabe-se que por longos períodos da história da educação as pessoas com deficiências 

foram excluídas do meio social e educacional, condição que, nos dias atuais, ainda, evidencia-

se diante das dificuldades e barreira enfrentada por essas pessoas para terem acesso aos 

diferentes setores sociais. Diante do exposto, compreende-se que a inclusão escolar passou a 

ser amplamente difundida, sobretudo, por meio da Declaração de Salamanca (1994). 

Documento que estabelece o direito de todas pessoas com NEEs estudarem em instituições 

escolares juntamente com os demais alunos.  

A motivação para a realização da escrita deste estudo emergiu da experiência que 

vivenciou-se no desenvolvimento do projeto de título A Formação de Professores e Acadêmicos 

sobre acessibilidade nas instituições educacionais de Caxias-MA: possibilidades para a 

constituição da educação inclusiva do Programa Institucional de Bolsa de Extensão-

PIBEX/UEMA, que teve por base a análise de que nos diferentes Estados da Federação 

Brasileira, dentre estes, o Maranhão, o índice de matrículas de alunos com NEEs tem 

aumentado nas escolas de Educação Básica e no Ensino Superior. Compreensão permeada pelos 

dados apreendidos no INEP (2016, p. 11), ao evidenciar que “há 48,8 milhões de matrículas 

nas 186,1 mil escolas de Educação Básica no Brasil. [...] no Estado do Maranhão a rede 

municipal apresenta participação acima de 60%”.  

Neste sentido, tem-se como objeto de investigação: a identificação das necessidades 

formativas de professores para a educação inclusiva em Caxias-MA. Ressalta-se que alunos 

com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

necessitam de auxilio no que se refere a apropriação de conteúdos formais, para que possam ter 

acesso ao currículo comum e não de um currículo diferente. 

Nesta perspectiva, temos como objetivo geral, Investigar quais as necessidades 

formativas dos professores para participação em curso de formação em educação inclusiva.  E 

como objetivos específicos: identificar as necessidades formativas dos professores dos anos 

inicias do Ensino Fundamental de Caxias-MA, para a participação em curso de formação para 

a educação inclusiva; Elencar temas, no campo da educação especial e inclusiva, que os 

professores demandam apropriar-se em curso de formação continuada. A base metodológica é 

de cunho qualitativo, com foco na abordagem socio-histórica.  

Dessa forma, destaca-se a importância desse estudo, visto que há necessidade de se 

fazer relação entre a relevância da formação de professores em educação inclusiva para mediar 
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a atividade docente para que os alunos com NEEs tenham acesso ao currículo formal. Isto por 

entender-se que são essenciais para que a inclusão escolar desses alunos seja efetivada nas 

instituições de ensino regular, do município de Caxias-MA. 

Destarte, o artigo apresenta-se estruturado em quatro seções. Esta introdução, onde 

descreve-se, brevemente, a estrutura do estudo, apresentando a justificativa para a escrita do 

estudo, os objetivos, geral e específicos, a metodologia e as considerações finais. Na primeira 

seção, intitulada História da Educação Especial e Inclusiva, evidencia-se uma breve reflexão 

acerca do processo histórico em que surgiu a educação especial e inclusiva. Na segunda seção, 

as políticas públicas como norteadoras para constituição de uma educação inclusiva pontuam-

se discussões teóricas sobre as políticas educacionais, como fundamentais e norteadora para 

constituição de uma Educação inclusiva. Na seção seguinte, denominada Formação de 

professores para a educação inclusiva: necessidades formativas em questão, desvela-se 

abordagens teóricas sobre a formação de professores como mediadora de práticas inclusivas 

nas instituições educacionais. A metodologia da pesquisa, consiste na quarta seção, em que são 

expostos os caminhos desenvolvidos para o desenvolvimento desse estudo e finaliza-se com as 

considerações finais do estudo.  

 

Histórico da educação especial e inclusiva 

 

As discussões acerca do surgimento da educação especial e inclusiva, mostram que as 

pessoas com deficiências passaram por períodos da sociedade de exclusão, rejeição e 

incompreensões pelas características físicas, comportamentais e mentais. Ressalta-se como 

Fernandes (2007) que o histórico da educação especial e inclusiva está se modificando ao longo 

do tempo na qual divide-se em quatro fases: exclusão, segregação, integração e inclusão.  

Vários foram os preconceitos construídos ao longo da trajetória da exclusão pela qual 

as pessoas com deficiências passaram. As condições precárias a que foram submetidas, 

passiveis de homicídios e de não aceitação social, constituindo-se em referências sociais, 

negativas, para esse grupo social que ainda permeiam o contexto cultural e social dele.  

Na fase da exclusão as pessoas com deficiência eram rejeitadas, ignoradas, 

decapitadas, não tinham direito de conviverem em sociedade. A classe dominadora era a igreja, 

que considerava que as pessoas com deficiências deveriam ser consideradas como animais, que 

vinha ao mundo para pagarem castigos de vidas passadas, apresentavam-se como atos de 
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feitiçaria e/ou de bruxaria, sendo que muitos eram mortos ao nascerem. Nesta assertiva muitos 

foram vítimas de perseguições e preconceitos tanto por parte da igreja, quanto da sociedade. 

Na fase medieval, como afirma Mazzotta (1996), surge as primeiras caridades para as 

pessoas com a deficiência por parte de alguns nobres e ordens religiosas que estiveram na base 

da fundação de hospícios que acolheram os deficientes e marginalizados. Aos deficientes 

mentais, havia o abandono total. Os demais sobreviventes eram enviados para orfanatos, prisões 

ou outras instituições do Estado. 

Outra fase, a ser referenciada é a da segregação. Nesta surgem instituições cuja 

finalidade consistia especificamente no caráter de assistencialismos às pessoas com surdez, 

cegos, com deficiência mental, no que tange à saúde e assistência social. Surgem, também, 

expressões utilizadas no âmbito da educação para a pessoas com deficiência, tais como 

“Pedagogia dos Anormais”, “Pedagogia Teratológica”, Pedagogia Curativa ou Terapêutica”, 

“Pedagogia da Assistência Social”, “Pedagogia Emendativa”, que se mantiveram até ao final 

do século XIX. (MAZZOTTA, 1996). Nesta fase os diferentes profissionais que atuam como 

essas pessoas queriam corrigir a deficiência apresentada por eles, pois tinham que adequar-se 

às demandas da escola. 

Mediada pelo processo de evolução na sociedade, perceptível nessas duas fases, no 

que se refere às pessoas com deficiências, percebe-se mudanças na educação especial, 

originando, assim, a fase da integração. Fase que se começou a ter uma atenção voltada para a 

educação das pessoas com deficiências, porém, ainda que, em espaços específicos para elas, 

isto é, viviam separados dos demais, surgindo, assim, as escolas especiais.  

Surgem, nessa fase, as associações de pais e amigos, que reivindicaram em nome da 

Declaração dos Direitos do Homem e dos Direitos da Criança um lugar na sociedade para as 

pessoas com deficiência. Com isso, a educação desses educandos deveria ser realizada em 

instituições de ensino regular, junto com os demais alunos. 

Outra característica deste período, foi reconhecimento o direito à igualdade de 

oportunidades e o direito à integração das crianças deficientes. Com as políticas públicas essas 

crianças deveriam receber educação e que as escolas compreendessem a individualidade e 

potencialidades de cada educando. 

Neste contexto de reivindicações, foi realizado o movimento em prol da inclusão, 

impulsionado pela Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). Nesta houve defesa de que a 

escola regular deve ajustar-se a todas as crianças independentemente das suas condições físicas, 

sociais, linguísticas ou outras, isto é, crianças com deficiência, de rua, que trabalham, crianças 
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de populações imigradas, nómadas, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas, 

culturais e crianças de áreas, grupos desfavorecidos ou marginais. (BRASIL, 1994). Este 

registro trouxe contribuição decisiva para perspectivar a educação de todos os alunos.  

Com esse salto qualitativo no campo da educação, da educação inclusiva, entende-se 

que para ser uma escola inclusiva é importante que as escolas, as salas de aulas, sejam 

percebidas como um plano que está a serviço da comunidade escolar e dos alunos. De modo 

que, estes alunos sejam capazes de realizar atividades desenvolvidas na escola, na sala de aula, 

interagindo com os seus amigos do ensino regular, como está previsto nas leis. 

 

As políticas públicas como norteadoras para constituição de uma educação inclusiva. 

 

Compreende-se que os educandos com necessidades educacionais especiais têm seus 

direitos garantidos por leis. E para que isso fosse realizado foram necessários vários 

movimentos sociais no nosso país reivindicando os direitos sociais a que todas as pessoas 

demanda, não excluindo as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação. (BRASIL, 2017). 

Soares (2010), discorre que em meio a manifestações nacionais e internacionais que 

foram realizada para a inclusão social e educacionais de pessoas com NEEs foi que se começou 

a ver o deficiente como sujeito, como qualquer outro na sociedade, que independentemente das 

limitações, deveriam ser respeitados por todos, e ter seus direitos garantidos por lei. Para o autor 

(2010), além dos acontecimentos a favor da inclusão do deficiente, ocorreu a organização de 

congressos internacionais, que se tornaram importantes para se discutir ações em favor desse 

grupo especial de pessoas. Depois da realização desses congressos, surgem diferentes 

documentos como resoluções e declarações que resultaram na aprovação de conquistas para 

todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, deficiência ou não.            

Os encontros internacionais deram origem às seguintes declarações: a Declaração 

Mundial de Educação para todos (1990); Declaração de Salamanca (1994); Convenção de 

Guatemala (1999); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2009); 

Declaração de Incheon (2015). E os documentos nacionais: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDBEN (1961); Lei de Diretrizes e Bases educacionais-LDB (1996); 

Constituição Federal (1998); Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990); Plano 

Nacional da Educação- PNE (2001) e Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE (2007).  
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Sobre a Declaração Mundial de Educação para todos (1990), acrescenta-se que trata-

se de um documento que estabelece o compromisso de satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem das pessoas que requerem atenção especial, de crianças, de jovens e adultos. 

Após a elaboração dessa declaração, em 1994, na Espanha, cidade de Salamanca, houve um 

encontro de pesquisadores em que participaram vários países e discutiram sobre o tema 

“Direitos de igualdade das pessoas deficientes”. Nesse evento foi elaborado a declaração de 

Salamanca para garantir os direitos educacionais das pessoas com necessidades especiais, 

proclamando, conforme Brasil (1994, p. 330) que as escolas regulares:   

 

As escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades 

educacionais especiais em ter acesso à escola regular tendo como princípio 

orientador que "as escolas deveria acomodar todas as crianças 

independentemente de condições físicas, intelectuais, sociais emocionais, 

linguísticas ou outras. 

 

Desvela-se nas palavras de Brasil (1994), a relevância das escolas, com princípio 

inclusivo, no combate às diferentes discriminações que os alunos com NEEs passam diante da 

proposta de inclusão escolar. Ressalta-se que por meio da instituição escolar, da convivência 

entre os diferentes alunos, com e sem deficiências, torna-se possível diálogos construtivos em 

favor da aceitação do outro e o não preconceito com as pessoas que estão ao seu entorno.    

Já a Convenção da Guatemala, realizada no Brasil, criada no Decreto nº 3.956/200, 

contribui para eliminar todo preconceito contra as pessoas com NEEs, pois preceitua que as 

pessoas com deficiência têm os mesmos direitos fundamentais que as demais pessoas. Neste 

documento encontra-se a definição de preconceito como toda diferenciação ou exclusão que 

anulasse o exercício de seus direitos humanos e de suas liberdades. 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início no período do império, 

com a criação dos impérios: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto 

Benjamim Constant-IBC e o Instituto dos mudos e surdos- INES, localizados no Rio de Janeiro.  

Na década de 1960, especificamente, em 1961, a educação das pessoas com 

deficiências passa a ser fundamentada na Lei nº 4.024/61, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação-LDB, nesta consta que a educação dos educandos com deficiência, deve se enquadrar 

no sistema geral de ensino. Já no ano de 1971, surge a Lei 5.692/71, segunda Lei de Diretrizes 

e Bases educacionais do Brasil. Lei que enfatiza que os alunos com deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender os alunos 
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com deficiência e acaba reforçando que esses alunos devem ser encaminhados para as classes 

de escolas especiais.  

Em 1988 surgiu a Constituição Federal. Desta carta magna, evidencia-se no artigo 208 

que um de seus objetivos fundamentais consistem em promover o bem de todos, sem qualquer 

tipo de discriminação seja por sexo, cor, raça, origem. Havendo, também, a definição de 

educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício 

da cidadania e qualificação para o trabalho. Outra lei a ressaltar da década de 80, é a Lei nº 

7.853/89, que apoia as pessoas com necessidades educacionais especiais e prevê a oferta 

obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino, prevendo, 

como crime punível e reclusão de quatro anos, mais multas para dirigentes de ensino público 

ou particular que se recusarem a matricular alunos que apresentam algum tipo de deficiência.  

No ano de 1990 foi criado a Lei Nº 8.069, intitulada Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que renovou os direitos garantidos na Constituição de 1988 e o atendimento 

especializado para as pessoas especiais na rede regular de ensino e determinou que as pessoas 

responsáveis tinham a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. 

Outra lei fundamental para o campo da educação, e desta para o processo de 

escolarização de alunos com NEEs é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), lei nº 

9.394, que entrou em vigor no ano de 1996. Consta no seu capítulo V, dentre outros, que quando 

for necessário, deve haver serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de Educação Especial. Aborda sobre a formação dos professores e 

de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Em 2001 é criando o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001 essa lei 

destaca que ‘o grande avanço que uma década da educação deveria produzir seria a construção 

de uma escola inclusiva que garanta o atendimento a diversidade humana”. Avançando para o 

ano de 2007, encontra-se o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que reafirmou a 

formação de professores para a educação especial, inserção de salas de recursos 

multifuncionais, acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e permanência das 

pessoas com deficiência na educação superior.  

Ao apresentar-se os aspectos legais que embasaram e dão legalidade ao processo de 

escolarização de alunos com NEEs na escola regular, propomos desvelar a necessidade de se 

conhecer sobre esses aspectos legais, por parte daqueles que fazem a educação. Para que os 

profissionais da educação compreendam que, apesar das condições adversas, ou mesmo 
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perversas, em que a educação inclusiva vem inserindo-se na escola regular, elas servem para 

mediar os direitos que esses alunos têm ao processo de escolarização e possibilitar que sejam 

cobrados os direitos e deveres a esta educação, de forma que as condições sejam oferecidas ao 

professores e alunos com NEEs.   

 

Formação de professores para a educação inclusiva: necessidades formativas em 

questão. 

 

Ao refletir-se sobre a formação de professores, compreende-se que trabalhar com 

diversidade de alunos, com e sem deficiências, em sala de aula regular não é tarefa fácil, assim 

evidencia-se a importância e necessidade de espaços formativos para professores, para que 

possam atuar em contextos escolares inclusivos. 

Entende-se que a formação do professor constitui-se de duas formas: a inicial e a 

continuada.  As duas se tornam fundamentais para promover o processo de inclusão dos alunos 

com NEE’s, pois provê suporte técnico, didático e pedagógico àqueles que estão e estarão 

envolvidos no processo educacional desses alunos. 

Acrescenta-se que, a formação de professores necessita de interpretação diferenciada, 

que não seja apenas a capacidade de apropriação de teorias e práticas para aplicação em sala de 

aula, mas, como evidenciado por Day (2001, p. 16), como necessidade formativa em que o 

professor possa promover  o “[...] desenvolvimento profissional contínuo de todos os 

professores ao longo de toda a carreira, para que estes possam acompanhar a mudança, rever e 

renovar os seus próprios conhecimentos, destrezas e perspectivas sobre o bom ensino”.  

Ao discutir-se acerca da formação de professores, infere-se que ela se torna condição 

basilar para o desenvolvimento e a aprendizagem dessa atividade profissional de professor. 

Mendes (2001), ao apresentar produções teóricas que discutem acerca da formação de 

professores, escreve que é considerável que diferentes autores possam convergir para a 

necessidade de renovação do conhecimento científico e de práticas institucionais acerca dessa 

profissionalização. Com base em Lima (2016), Ancora-se a esse pensamento autores que são 

referência quando se trata de formação de professores, tais como Nóvoa (1997), que propõe um 

olhar acerca da profissão docente, Schön (1997), que apresenta a ideia do professor como um 

profissional reflexivo, e García (1999), que traz uma discussão que busca uma mudança 

educativa  
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Mediante a demanda educacional da educação inclusiva destaca-se a necessidade de 

formação contínua de professores. Para Silva (2011), esta formação tem, dentre outras, a 

finalidade de suprir limitações de uma formação inicial fragilizada em seus conteúdos 

científicos e pedagógicos e na relação entre teoria e prática. Já para Jesus e Effgen (2012, p. 

17), a formação contínua torna-se relevante para o professor porque “[...] tem se configurado 

como uma possibilidade de pensar as demandas escolares e os processos de escolarização dos 

sujeitos que também são público-alvo da educação especial”. 

Analisa-se como a autora Lima (2016), que, a formação de professores para as 

atividades de ensino aprendizagem de alunos com NEEs é uma questão que apresenta 

complexidade, pois evidenciamos dentro da escola formas diversas de atividade do professor 

com esses alunos, a exemplo do AEE, realizado na Sala de Recursos Multifuncionais, e da 

atividade inclusiva, realizada na sala de aula regular (BRASIL, 2008).  

É nessa perspectiva e com base em Jesus (2009) que conceitua-se a formação de 

professores em educação inclusiva como: 

 

A capacidade dos professores em trabalhar as necessidades educativas 

especiais de seus alunos numa escola inclusiva; que sejam capazes de criar 

ambientes educativos em que diferentes alunos, com os mais diversificados 

percursos de escolarização, consigam participar; que contribuam com 

experiências de sucesso. 

 

Os professores na sua atividade encontram diversidade de alunos, com culturas, ritmos 

de aprendizagem e história de vida que devem ser considerados para que o processo de 

escolarização seja possibilitado. Possibilitar situações que favoreçam o processo de ensino e de 

aprendizagem frente a esse contexto é o desafio que o professor se depara, mas que nem sempre 

as condições objetivas e subjetivas presentes na realidade desse profissional possibilitam criar 

essas situações. 

Entende-se que os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação demandam por auxílio para que possam apropriar-se dos 

conteúdos formais, de compreenderem os conteúdos para que consigam conviver o mais 

próximo do que a sociedade demando de seus cidadãos e não de um currículo diferente. Com 

base nessa assertiva, compreende-se que as Universidades se constituem como Instituições em 

condições específicas para suprir o processo formativo de professores, com fins possibilitar o 

conhecimento de estratégias e metodologias para o ensino e a aprendizagem dos alunos com 

NEEs, especialmente no que diz respeito à cursos de extensão.   
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Metodologia 

 

A base metodológica utilizada é de cunho qualitativo, com foco na abordagem da 

Teoria Sócio-Histórica. O método qualitativo, pois este se preocupa em analisar e interpretar os 

aspectos em profundidade, descrevendo a complexidade dos participantes envolvidos, por meio 

da análise detalhada de suas atitudes, hábitos, tendências de comportamento (MARCONI; 

LAKATOS, 2006).  

Ao optar-se pela abordagem da Teoria Sócio-Histórica, entende-se sua relevância por 

desvelar conhecimentos que estavam engessados quanto à atividade de ensino e aprendizagem 

de alunos que fazem parte da educação especial e que estão invisíveis na escola regular, diante 

da proposta de inclusão escolar. Nesta relação é possível buscar compreender e interpretar à luz 

dessa abordagem o alcance dos objetivos destacados para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

As escolas públicas de Caxias-MA que se constituíram como empiria desse estudo 

foram selecionadas por meio de visita à Secretaria Municipal de Educação de Caxias, na qual 

identificamos a escolas que tinham alunos público da educação especial incluídos, no mínimo 

três alunos público da educação especial matriculados na escola regular. Por meio dessa 

identificação das escolas chegamos aos professores que foram os participantes da pesquisa.  

De 12 escolas, que apresentavam as características acima mencionadas, selecionamos 

29 professores que foram entrevistadas sobre as necessidades formativas que almejavam 

conhecer, quando se tratava de formação de professores para a educação inclusiva. Após 

transcrevermos as respostas dos docentes, fez-se análise e registros das necessidades formativas 

em comum, dos conteúdos e atividades a serem desenvolvidas no curso de formação (ainda em 

execução). 

 

Análise e discussão dos dados   

 

Ao identificar-se as escolas, lócus da pesquisa e os professores que foram os 

participantes da pesquisa, retomamos às escolas para realização de entrevista com os docentes. 

As perguntas que foram feitas estão expostas, abaixo, e na sequência, pois foram tabuladas em 

quadro, como evidencia-se a seguir:  
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✓ Já teve contato com alunos com necessidades educativas especiais, isto é, alunos 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação? 

Justifique sua resposta 

✓ Neste ano de 2018 na sala de aula em que trabalha há aluno com NEE’s? 

Justifique sua resposta.  

✓ Entende-se que os cursos de formação contínua na área da educação, sobretudo 

da educação inclusiva, se tornam relevante para o campo educacional, nos dias atuais. Assim, 

como proposta de elaboração de uma formação de professores em Educação Especial e 

Inclusiva, para o próximo semestre de 2019, pediria que descrevesse o que você gostaria que 

fosse desenvolvido/abordado ao longo de uma formação em Educação Especial e Inclusiva. 

 Durante o processo de entrevista, enfrentou-se dificuldades, dentre elas: muitos 

professores tiveram resistência para responder o questionário alegando que estavam realizando 

revisões de conteúdos e provas. Apesar dessas barreiras, foi possível entrevistar os 29 

professores de 12 escolas de Ensino Fundamental, anos inicias, no município de Caxias-Ma.  

Os dados coletados foram organizados e redigidos em tabelas por categoria de 

perguntas e respostas dos professores entrevistados, seguindo a ordem das escolas visitadas. 

Após este processo, analisou-se todas as respostas e classificou-se de acordo as necessidades 

formativas que entendeu-se ser em comuns.  

Diante disto, consta-se dos 29 professores entrevistados foi possível analisar as 

necessidades formativas em comuns, agrupando-as em 09 (nove) categorias, isto é, conteúdos 

temáticos que os professores necessitam para o trabalho com alunos com NEEs em sala de aula. 

Ei-las:    

  

Quadro 1: Necessidades Formativas de Professores para o Curso de Educação Inclusiva. 
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Acrescenta-se, que as informações analisadas serão utilizadas para a realização do 

curso de formação de professores. Contudo, diante das necessidades formativas que analisou-

se como comuns aos docentes, as temáticas que mais aparecem nas vozes dos professores 

entrevistados são: Oficina para confecção de materiais didáticos para o ensino em Libras, 

Braille e para o aluno com autismo, seguida do conhecimento de quem são os alunos público 

da educação especial incluídos na escola regular e sobre os aspectos legais que legalizam a 

educação inclusivas e as atribuições dos cuidadores.  

Tomando por base essas necessidades formativas que se sobressaíram nas vozes 

docentes, analisa-se que os professores ainda, têm em pensamentos a relação da formação 

contínua com atividade práticas e prontas para serem desenvolvidas em sala de aula. Divergindo 

do que Day (2001) compreende ao afirmar que a formação de professores permeia necessidades 

formativas que possibilitem a promoção do desenvolvimento profissional contínuo, de modo 

que os professores possam acompanham as mudanças no campo educacional, refletindo, 

revendo e renovando seus conhecimentos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

eficazes. 

  

Considerações finais  

 

Percebe-se que a educação inclusiva perpassou por muitas modificações ao longo dos 

tempos, superando o período de transição da exclusão avançando a inclusão. Apesar das 

barreiras ainda existentes, as políticas públicas e as leis que permearam essa trajetória 

contribuíram significamente para a garantia de uma educação para todos.  

Conclui-se, com o exposto, que o estudo, ainda em andamento, traz contribuições 

significativas para o CESC/UEMA e para as escolas públicas de Caxias-MA por se entender 

que existe precariedade diante da situação atual frente à operacionalização da educação 

inclusiva.  

A execução desse estudo se torna pertinente diante das caraterísticas das Universidades 

que consistem, dentre outras, a criação e a difusão da cultura, do saber, da ciência e da 

tecnologia. Essas características só se efetivam por meio do tripé: ensino, pesquisa e extensão. 

Bem como, pelo CESC/UEMA contemplar na sua matriz curricular disciplinas que possibilitam 

conhecimentos teóricos sobre a temática da Educação Especial e Inclusiva.   

Destarte, a compreensão das necessidades formativas dos professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental de escolas públicas de Caxias-MA, possibilitará a apropriação de 
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conhecimentos teóricos e práticos sobre os temas em educação especial e inclusiva, a ser 

realizado em curso de extensão. E, desse modo viabilizar o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos público da educação especial, incluídos na escola regular, mediado com práticas 

pedagógicas inclusivas necessárias para a aprendizagem e o desenvolvimento desses alunos. 

 

Abstract: This text is derived from our experience in a project of the Institutional Program of Extension 

Grant-PIBEX / UEMA, still in progress, of the title The Training of Teachers and Academics about 

accessibility in educational institutions of Caxias-MA: possibilities for the constitution of education 

inclusive. We elaborate as the main objective of this article: To investigate what the training needs of 

the teachers to participate in training course in inclusive education. And as specific objectives: to identify 

the training needs of the teachers of the initial years of Elementary School in Caxias-MA, for the 

participation in training for inclusive education; List themes, in the field of special and inclusive 

education, that teachers demand to appropriate in a course of continuing education. The methodological 

basis is qualitative, focusing on the socio-historical approach. The instruments and techniques used were 

the semi-structured interview. For the development of this study, visits were made to the Municipal 

Secretary of Education of Caxias-MA for the identification of schools that had students with special 

educational needs-SENs enrolled. With the above, we identified 12 schools and 29 teachers, who were 

the participants of this study. There was an interview with the teachers, with the central question: what 

would you like to have developed / addressed during a special and inclusive education of teachers? 

Question that mediated the knowledge of the training needs of teachers, from the initial years of 

Elementary School in Caxias-MA public schools, which have students with NEEs included in the 

classroom. Through these answers will be developed a course of teacher training in inclusive education. 

Because it is an ongoing study, it is revealed in the results of the research that the training need that had 

the most evidence in the teaching voices was the need for a workshop to prepare teaching materials for 

the teaching of Libras, Braille and for the autistic student. 

 

Keywords: Students with special educational needs. Inclusive education. Teacher training. Training 

needs. 
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O USO DE TEXTOS DE LITERATURA EM SALA DE RECURSO 

MULTIFUNCIONAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

COM UMA ALUNA COM PARALISIA CEREBRAL: Uma proposta de mediação 
 

Mônica Gigante de Azevêdo - SEDUC 

 

Resumo: Os textos de literatura se mostram uma ferramenta completa no trabalho pedagógico, 

sobretudo em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), em Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (SEESP/MEC, 

2008; ROPOLI, 2010) traz a proposta de Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 

em escolas comuns inclusivas, em sala regular. Os alunos com Paralisia Cerebral - PA fazem parte dos 

alunos com deficiência física, e são atendidos no AEE, durante o contraturno. Esse trabalho é um recorte 

de uma dissertação de mestrado em andamento, que pesquisa a contribuição do uso de textos de 

literatura, em uma proposta pedagógica mediadora, com o intuito de analisar o processo de 

Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) (teoria do educador romeno Reuven Feuerstein) em uma 

aluna com paralisia cerebral, e seu desenvolvimento no campo da imaginação, reflexão, interpretação, 
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oralização, leitura e escrita.  Alguns teóricos de base utilizados são Zanatta (2002), Feuerstein (2014), 

Ropoli (2010), dentre outros da área da literatura a exemplo de Cândido (2003), Sereza (2017). O 

método adotado foi o bibliográfico, seguido do relato de experiência realizado no período de janeiro até 

20 de junho de 2019. 

 

Palavras-chave: Literatura. Atendimento Educacional Especializado. Paralisia Cerebral. Mediação. 

 

Introdução 

 

O Brasil tem buscado se aprimorar tanto no que se refere ao processo de inclusão das 

pessoas com deficiências, como na área de leitura e usos de textos de literatura em sala de aula, 

pois a literatura é compreendida como uma prática por excelência, adotada pelos povos antigos, 

para lazer, entretenimento e posteriormente, como meio de ensino e aprendizagem, cultural e 

intelectual (CANDIDO, 2003). 

A literatura se mostra uma ferramenta de valor insubstituível no contexto educacional, 

seja dentro ou fora da escola – essa formação literária, se mostra atuante para além dos muros 

dela, em todas as formas em que o homem se relaciona com o meio em que vive. Buscaremos 

analisar essa parceria em Sala de Recursos Multifuncional (SEM), uma vez que esse é o espaço 

reservado para práticas de ensino da forma mais universal possível, sobretudo, no cenário da 

inclusão educacional. 

O que traremos de novo, é o contexto da inclusão, que desde a década de 90 tem se 

mostrado cada vez mais urgente e acionado com a necessidade de se pensar em metodologias 

de incluir as pessoas com deficiências nas esferas sociais e educacionais  (GAIO, 2007). 

Nessa pesquisa, trataremos de nos deter acerca do processo de inclusão de uma aluna 

com Paralisia Cerebral e seu processo de aprendizagem, interação e socialização em uma escola 

regular – a escola comum inclusiva. 

O aluno com Paralisia Cerebral (PC), possui especificidades próprias, que pode variar 

com seu nível de comprometimento físico, cognitivo, emocional. Entretanto, Reuven Feuerstein 

(1921-2014) nos diz que qualquer pessoa, com qualquer história de deficiência ou privação 

cultural poderá desenvolver suas funções cognitivas. A privação cultural é compreendida como 

ausência de relações que favoreçam a mediação e consequentemente, a aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo do aluno, independente de sua história de deficiência ou qualquer 

outro tipo contexto limitante (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014). 

Para desenvolver o trabalho pautado na mediação pela leitura, utilizaremos textos 

variador de literatura, conforme os postulados de Candido (2003) na área da literatura. 
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Um autor que oferece toda sustentação necessária e metodológica que nos ensina a 

proceder com o uso de textos de literatura e práticas de leitura a todos, pois é um direito de todo 

cidadão esse contato, esse uso, essa apresentação à Literatura, compreendida como uma 

“ferramenta” libertadora da falta de conhecimento, é o literato brasileiro, referência como 

professor, autor e escritor Antonio Candido (1918-2017). 

Abordaremos os seguintes aspectos envolvidos nessa pesquisa, que são: a inclusão de 

uma aluna com paralisia cerebral e o processo de mediação em sala de Recurso Multifuncional 

– SRM/Atendimento Educacional Especializado – AEE, com o uso de textos de literatura 

infanto juvenil, gibis e contos infantis com base nos postulados da Teoria da Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural de Reuven Feuerstein, que nos ensina sobre a mediação. 

 

A paralisia cerebral - quem é o aluno com pc? Aluno com paralisia cerebral: 

cognitivamente inferiores? Ou uma questão de acessibilidade? 

 

De acordo com Santos (2013, p. 2) a Paralisia Cerebral tem os seus primórdios na 

Grécia Antiga, contudo apenas vários séculos mais tarde se começou a dar a devida importância 

a esta deficiência. Atualmente, já podemos saber as possíveis causas, de que forma pode se 

originar e manifestar, e outros problemas que a própria deficiência acarreta. 

Paralisia Cerebral é uma lesão estática ocorrida no cérebro imaturo e que se traduzirá 

nos indivíduos, como uma deficiência motora permanente (MILLER, 2005 apud SANTOS, 

2013). Como a etiologia desta patologia cerebral é estática denomina-se então, de Paralisia 

Cerebral (PC) (MILLER, 2005 apud SANTOS, 2013). 

De acordo com Santos (2013) para Bautista (1997, p. 293 apud SANTOS, 2013, p. 26) 

o termo paralisia cerebral “emprega-se geralmente para definir um grupo de afecções 

caracterizadas pela disfunção motora, cuja principal causa é uma lesão encefálica não 

progressiva, acontecida antes, durante ou pouco depois do parto”. 

Colledge (2006) ressalta que a lesão no cérebro interfere com as mensagens do cérebro 

para o corpo afetando o movimento do corpo e a coordenação dos músculos. Este autor realça 

ainda que a PC não danifica os músculos da criança ou os nervos ligados ao SNC, apenas afeta 

a capacidade do cérebro controlar os músculos (COLLEDGE, 2006 apud SANTOS, 2013). 

É importante salientar que a PC não constitui um quadro clínico específico, mas um 

total de sintomas, que dependendo da severidade e da extensão da patologia cerebral causam 

uma maior ou menor incapacidade (PANTELIADIS; STRASSBURG, 2004 apud SANTOS 

2013, p. 27). 
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Segundo Carvalho (2010 apud SANTOS, 2013, p. 27) a Organização Mundial de 

Saúde considera incorreto o termo “Paralisia Cerebral” pois indica que não existe qualquer 

funcionamento do cérebro, estando este paralisado. Seguindo esta perspectiva, entrar-se-ia num 

diagnóstico clínico de morte cerebral, o que não corresponde ao verdadeiro significado do 

termo, pois somente algumas áreas do cérebro podem ser afetadas, parcialmente (CARVALHO, 

2010 apud SANTOS, 2013, p. 27). 

 

A literatura e a formação do homem – o direito 

 

Sobre a “função humanizadora da literatura, isto é, sobre a capacidade que ela tem de 

confirmar a humanidade do homem”.  Antonio Cândido é referência em estudos que envolvem 

a compreensão da relevância da literatura no processo de formação do cidadão em sua 

completude social, intelectual e emocional. Outro autor que nos traz fortes referências ao uso 

de textos de literatura em sala de aula é Sousa (2017) através de seus estudos voltados para essa 

temática. 

Conforme orientado e compreendido diante dos estudos, toda criança ensinada nesse 

caminho, desenvolve o gosto pela leitura. As crianças e os adultos gostam de literatura, em suas 

mais variadas categorias, seja poesia, conto, romance, ou outros formatos, o importante é 

assegurar o direito a pertencer e participar do universo literário. 

No trecho de uma fala de Antonio Candido (2003) a seguir, ele nos ensina mais uma 

vez sobre a função humanizadora que a literatura exerce na vida do cidadão, eu diria ainda, que 

ao humanizar, possibilita viver de forma plena. Aqui, ele enfatiza a rica função da literatura nas 

relações sociais  

 

Nesta palestra, desejo apresentar algumas variações sobre a função 

humanizadora da literatura, isto é, sobre a capacidade que ela tem de confirmar 

a humanidade do homem. Para este fim, começo focalizando rapidamente, nos 

estudos literários, o conceito de função, vista como o papel que a obra literária 

desempenha na sociedade (CÂNDIDO, 2003). 

 

Desta forma, fica claro que todo cidadão, indistintamente, tem a necessidade e o direito 

de adentrar e se beneficiar das possibilidades adquiridas pelo universo da literatura, assim, o 

aluno público alvo da educação especial, com Paralisia Cerebral, necessita experimentar de 

forma plena o uso, prática e função alcançados somente através da literatura. 
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Mais uma vez, Antonio Cândido atesta, o vasto cenário de usos e funções da literatura 

na vida em sociedade e seu alcance que vai além do que se pode imaginar. 

 

Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa que nos ocorre quando 

pensamos no papel da literatura. A produção e fruição desta se baseiam numa espécie 

de necessidade universal de ficção e de fantasia, que de certo é coextensiva ao homem, 

pois aparece invariavelmente em sua vida, como indivíduo e como grupo, ao lado da 

satisfação das necessidades mais elementares. E isto ocorre no primitivo e no 

civilizado, na criança e no adulto, no instruído e no analfabeto. A literatura 

propriamente dita é uma das modalidades que funcionam como resposta a essa 

necessidade universal, cujas formas mais humildes e espontâneas de satisfação talvez 

sejam coisas como a anedota, a adivinha, o trocadilho, o rifão. Em nível complexo 

surgem as narrativas populares, os cantos folclóricos, as lendas, os mitos. No nosso 

ciclo de civilização, tudo isto culminou de certo modo nas formas impressas, 

divulgadas pelo livro, o folheto, o jornal, a revista: poema, conto, romance, narrativa 

romanceada. Mais recentemente, ocorreu o boom das modalidades ligadas à 

comunicação pela imagem e à redefinição da comunicação oral, propiciada pela 

técnica: fita de cinema, radionovela, fotonovela, história em quadrinhos, telenovela. 

Isto, sem falar no bombardeio incessante da publicidade, que nos assalta de manhã à 

noite, apoiada em elementos de ficção, de poesia e em geral da linguagem literária 

(CÂNDIDO, 2003). 

 

Parece-nos suficientemente convincente quando Cândido nos anuncia de forma tão 

segura e coesa a completude da literatura na vida de todo e qualquer cidadão, independente de 

sua condição social, cultural ou se possui história de deficiência, como temos sinalizado em 

relação ao aluno com Paralisia Cerebral e sua utilização de textos de literatura das formas mais 

variadas. 

Para esse autor, existe no homem, uma necessidade vital de consumir literatura 

continuamente, ainda que de formas diluídas em nas relações estabelecidas nas vivências 

cotidianas, nas falas, nas ações, nas reflexões, seja em formatos variados, o homem sempre 

manifestará essa face da literatura em sua vida. 

 

Sabemos que a instrução dos países civilizados sempre se baseou nas letras. Daí o elo 

entre formação do homem, humanismo, letras humanas e o estudo da língua e da 

literatura. Tomadas em si mesmas, seriam as letras humanizadoras, do ponto de vista 

educacional? (CÂNDIDO, 2003). 

 

Por fim, tem-se um bom exemplo de formação cidadã, quando se compreende que esta 

não deve ser limitada a nenhum ser humano. 

 

Inclusão, um direito de todos e dever da família e estado 
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Os alunos público alvo da educação especial/inclusão fazem parte e possuem direitos 

a participar do processo de escolarização e interação com outros sujeitos, além dos familiares, 

sendo alguns desses, os professores, os colegas de sala de aula, ou aquele que se coloque na 

condição de mediador entre o sujeito e o conhecimento, através de uma interação planejada e 

proveitosa. 

A Constituição de 1988 e a LDB 9. 394/96 - de acordo com a Constituição Federal, no 

seu artigo 20. 5 (1988), e a Lei de diretrizes e bases (LDB, 1996), no seu artigo 2º, afirmam que 

a educação é dever da família e do Estado, desta forma, fica compreendido que todos têm o 

direito a estar incluso no sistema de ensino e portanto, se beneficiar desse processo educacional. 

Candido defende que “uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, 

e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito 

inalienável”. Nessa perspectiva, centramos todas as argumentações necessárias para o 

esclarecimento dessa compreensão e visão de mundo. 

 

Sala de recursos multifuncional (sem) 

 

A Sala de Recurso Multifuncional é o espaço onde os alunos público alvo da educação 

especial são atendidos em momento planejado, no contraturno das aulas em sala regular, na 

escola comum inclusiva, conforme as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (SEESP/MEC, 2008; ROPOLI, 2010). 

Nesse espaço, os alunos recebem atendimento que “complementa e/ou suplementa a 

formação do aluno, visando a sua autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta 

obrigatória pelos sistemas de ensinos” (ROPOLI, 2010, p.17). 

Verificamos essa espaço como apropriado para oferecer a oportunidade de aprofundar 

em uma prática realizada na sala de aula, mas praticada com emprenho e planejamento. 

 

Teoria da modificabilidade cognitiva estrutural (mce) 

 

Abordaremos um pouco do que vem a ser a Teoria da Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural (MCE) de Reuven Feuretein. Essa teoria trás em seus conceitos a crença de que todo 

indivíduo, independente de sua origem ou condição social, ou ainda sua história de deficiências 

ou privação cultural, são capazes de desenvolver suas funções cognitivas, desde que seja 

oferecido meios de se estabelecer uma mediação adequada ao processo de ensino aprendizado. 
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A MCE de forma resumida, é a capacidade de todo sujeito de desenvolver sua 

cognição, de aprender aquilo que lhe é transmitido e internalizar o conhecimento, de forma 

permanente e constante. 

Nessa visão feuerteiana de aprendizagem, é realizada a substituição da palavra 

“inteligência” pela palavra “modificabilidade” (MEIER, 2004). 

A importância maior da teoria de Feuerstein é focar nas possibilidades do ser humano, 

e não em seus limites. “Os cromossomas não têm a última palavra” (FEUERSTEIN, 1998 apud 

DA ROZ, 2002, p. 15). Essa frase proferida em alusão às crenças de que apesar das deficiências 

ou causas que favoreçam o insucesso, ainda assim, o que determina o desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo serão as ações mediadoras estabelecidas na vida desse sujeito. A Teoria 

de Modificabilidade Cognitiva Estrutural ganha vida através da Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM) – foco desta dissertação. 

Feuerstein desenvolveu três sistemas aplicados com o objetivo de concretizar as 

possibilidades de modificabilidade. Estes sistemas, que serão resumidamente apresentados mais 

adiante são: Avaliação Dinâmica da Propensão à Aprendizagem (LPAD – sigla em inglês); 

Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI); e Experiência de Aprendizagem Mediada em 

Ambientes Modificantes. 

A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) de Reuven Feuerstein nos 

apresenta uma concepção de ensino onde predomina a crença de que o homem pode sempre se 

desenvolver cognitivamente, e para que isso aconteça, o papel da mediação exerce 

Citaremos a seguir um trecho de uma referência de Feuerstein (2014): 

 

Y veio a mim com uma disfunção muito severa. Ela tinha feição “de pássaro”, 

com olhos saltados, um nariz longo, e tendência de torcer o rosto para os lados 

para focar visualmente. Ela não só não falava, mas também não tinha 

habilidade de produzir sons que não um grito agudo que não parecia estar 

relacionado com uma experiência de um estímulo externo ao qual havia sido 

exposta. Era impossível ensiná-la como colocar a língua para fora. Ela sofria 

de apraxia – uma disfunção marcada pela inabilidade de realizar determinados 

movimentos físicos como a imitação. Ela também sofria de abulia, a 

inabilidade de realizar ações por si mesma. Ou seja, ela precisava receber força 

de uma fonte externa para realizar uma ação. Por exemplo, para que ela 

levantasse um copo, alguém precisava pegar sua mão e fazê-la agir. Sem isso, 

ela pararia a ação no meio. 

Quando comecei o exame, parecia que nada poderia ser feito. Eu desisti. Não 

acreditava que algo pudesse ser alterado. Mas a mãe, que estava muito infeliz, 

não desistiu. Ela tinha uma grande necessidade: “Eu vim até você porque achei 

que você podia ajudar. Você ajudou a tantos outros. Não consigo aceitar que 

minha criança será idiota! Se você não pode fazer, me ensine que eu faço!” 
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Ela veio até mim, ano após ano, diversas vezes para receber instruções de 

como trabalhar com a filha. Após três anos e meio ela trouxe a filha e disse: 

”Ela está lendo!” Eu tratei as palavras da mãe com ceticismo e pensei comigo 

mesmo: “Outro sonho de uma mãe que deseja muito, um pensamento 

desejoso”. Mas a mãe trouxe um quadro com letras e a menina as organizou, 

com uma mão, em palavras, frases e assim por diante. Apesar de ter ensinado 

para a mãe como trabalhar com Y, eu não conseguia acreditar! Eu tive que 

admitir que para mim foi um tapa na cara, visto que eu havia me perguntado 

o que teria acontecido se eu tivesse acreditado que era possível alterar a 

condição da menina e tivesse trabalhado com ela diretamente. Comecei a 

trabalhar diretamente com ela. Sentamos com Y ao lado de um computador e 

ela alcançou níveis incríveis de escrita nele.  

Ela escreveu uma maravilhosa biografia, e vimos que ela entendia tudo que 

era dito ao seu redor, toda a fala de esperança dita sobre ela. Quando perguntei 

por que a mãe dela segurava sua mão enquanto digitava, ela respondeu: 

“Honrado e respeitado professor...” – e eu senti a ironia de suas palavras – “se 

você tivesse sido com eu, e se tivessem dito a você que era incapaz de qualquer 

coisa, e apenas sua mãe acreditasse em você e a levasse a fazer cosas como 

minha mãe fez, você também não abriria mão dela, Sr. Professor” 

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 40-41). 

 

Essa citação é extensa, mas define todo o bojo pelo qual sustentamos a crença de que 

promover o desenvolvimento cognitivo por intermédio da mediação, acreditamos que essa 

mediação pode ser realizada pelos mais diversos interlocutores, desde os pais, professores, 

colegas, irmãos, o importante é a certeza e que o homem não se constrói sozinho. 

No exemplo acima, Feuestein (2014, p. 40-41) cita um relato de uma experiência que 

nos injeta a sensação de que de fato, modificar, desenvolver, mediar é sempre possível quando 

realizada da forma necessária. 

E assim, vemos cotidianamente em nossas vivências pelas escolas e ambientes 

variados, a certeza da possibilidade de modificabilidade. 

Para Feuerstein (apud FONSECA, 1998), maior será a capacidade do indivíduo de usar 

e ser afetado pelas fontes diretas de estimulação quanto maior for efetivada a Experiências de 

Aprendizagem Mediadas - EAM. A simples exposição e vivência a certas experiências não 

garante a compreensão dos fenômenos sem a mediação. Não é por estar exposto à chuva que se 

pode compreender os fenômenos de vaporização que a originam. Não é por ver o sol que se 

compreende sua função no nosso sistema cósmico. Também não é só pela presença de estímulos 

que se pode explicar a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo (MEIER; GARCIA, 2007, 

p. 104). 
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Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos, o primeiro pautado em estudo 

bibliográfico, com o intuito de construir uma sustentação teórica e metodológica. No segundo 

momento foi realizada a pesquisa de campo, para colher resultados de forma mais precisa, 

realizamos um estudo de caso em uma Sala de Recursos Multifuncional (SEM), em sala de 

Atendimento Educacional Especializado, com uma aluna com Paralisia Cerebral, inclusa no 7º 

ano do ensino fundamental.  

Serão utilizadas a pesquisa bibliográfica, seguida do estudo de caso para se obter um 

resultado satisfatório nessa pesquisa. 

A metodologia adotada nessa pesquisa será desenvolvida através do método 

bibliográfico, pois de acordo com Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos [...] 

há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas”. Após longa 

pesquisa bibliográfica, será realizada a explanação dos achados, seguida de análises e 

discussões envolvendo os aspectos relacionados a temática. 

Após a pesquisa bibliográfica, seguiu-se com o método estudo de caso, pois este 

“possibilita o estudo intensivo de um indivíduo [...] com vistas a obter generalizações a partir 

de uma análise abrangente do tópico de pesquisa como um todo.” (MOTTA-ROTH, 2010, 

p.114). 

 

Resultados 

 

Durante os meses de fevereiro a junho de 2019, foi desenvolvida na Sala de Recursos 

Multifuncional (SEM), em Atendimento Educacional Especializado (AEE), no contraturno das 

suas aulas em sala regular, um ciclo de atividades de leitura de textos variados com a aluna com 

Paralisai Cerebral – ela está estudando o 7º ano do ensino fundamental. Vale ressaltar que a 

aluna não lê convencionalmente, então é necessário que um escriba leia para ela e escreva o 

que ela fala ou responde, quando necessário. A escola onde as atividades foram desenvolvidas 

foi na Unidade Escolar Dias Carneiro. 

Embora a aluna possua necessidade educacional especial, situada na área da 

deficiência física – com Paralisia Cerebral, mesmo com seu comprometimento físico, 

manifestados na locomoção com um pouco de dificuldade, na oralisação com compreensão um 
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pouco comprometida, ainda assim, a aluna consegue desenvolver e obter proveito e rendimento 

diante da proposta de leitura, corroborando com as ideias de Feuerstein (2014) quando afirma 

sobre a modificabilidade humana. O uso dos de textos de literatura em momentos de leituras 

planejados, é a ferramenta otimizadora dos resultados desejados e alcançados. 

A aluna não falta aos encontros de leitura, e gosta muito de ouvir as histórias de contos 

infantis, literatura infanto-juvenil, gibis e outros textos de literatura variadas. 

Ela fala para sua mãe em casa: “eu vou aprender a ler” (depoimento da mãe). E 

manifesta o sentimento de satisfação em participar dos encontros de leitura. 

 

Conclusão 

 

Foi observado o desenvolvimento na interação da aluna em sala de aula e sua postura 

autônoma diante da realização das atividades em sala de aula. 

Observamos que a aluna consegue explicar as narrativas ouvidas e tem se mostrado 

capaz de compreender melhor todo tipo de enunciado, seja relativo às leituras e à realização de 

outras atividades da escola ou da vida cotidiana. Então, com esse relato, compreendemos que a 

prática de leitura de textos literários variados, colaboram com o processo de desenvolvimento 

cognitivo dessa aluna com Paralisia Cerebral, possibilitando a superação de qualquer 

dificuldade de aprendizagem que imaginasse que já existiu em sua vida escolar. 

A mediação ente professor/aluno e o uso de textos no processo de mediação, 

produziram resultados satisfatórios no processo de inclusão da aluna com P.C. O seu 

desenvolvimento no campo da imaginação, reflexão, interpretação, oralização, leitura e escrita 

são uma construção perceptível. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL CAXIAS-MA: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

Francisca das Chagas Pereira da Silva Santos - UNILOGOS 

Mônica Gigante de Azevêdo - UNILOGOS 

  

Resumo: Ao longo dos tempos o processo de inclusão da pessoa com deficiência na rede comum de 

ensino vem sofrendo profundas modificações, visto que, esse público era totalmente excluído da 

sociedade. Com base na lei brasileira de inclusão (lei federal 13.146/2015), que determina a inclusão da 

pessoa com deficiência na rede comum de ensino, o município de caxias, iniciou o processo de inclusão, 

extinguindo, as escolas especializadas com ações segregacionistas. Apesar das dificuldades, esse 

processo tem se desenvolvido gradativamente, com alguns avanços, obedecendo aos padrões 

determinados por lei. Na secretaria municipal de educação (semeduc), foi implantado um núcleo de 

educação inclusiva (nuei), que conta com uma equipe de multiprofissionais que dão suporte a alunos 

com deficiência, seus familiares e corpo docente com objetivo de minimizar as barreiras da 

acessibilidade. Há também inserido nesse processo, cuidadores, profissionais de apoio e mediadores. 

Foram implantadas nas escolas as salas de recursos multifuncionais, que realiza atendimento 

educacional especializado - aee, com professores especializados no atendimento de estudantes com 

deficiência, bem como, adaptação das escolas de acordo com a lei da acessibilidade (decreto 

5.296/2004). O artigo refere-se à análise do processo de inclusão da pessoa com deficiência na rede 

municipal da educação básica de caxias-ma: experiência do núcleo de educação inclusiva da secretaria 
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municipal de educação, por meio de dados obtidos através do núcleo de educação inclusiva, órgão da 

secretaria municipal de educação de caxias-ma. 

 

Palavras-chave: pessoa com deficiência. Inclusão. Escola. 

 

Introdução 

 

No Brasil a luta das famílias para inserir as pessoas com deficiência na rede comum 

de ensino, aconteceu a partir da década de sessenta, abrindo espaço para várias discussões, com 

a falta de políticas públicas na sociedade para essa categoria. Diante dessas reivindicações 

mesmo de forma ainda muito tímida por parte das famílias, surgiu em volta do processo de luta 

à palavra chave que destacamos atualmente de “inclusão” ampliando essa palavra para a criação 

da frase no contexto educacional, “educação é direito de todos”, essa ação surgiu a partir dessa 

busca incessante de direitos. Nesse contexto tivemos as contribuições de várias organizações 

para a implantação e execução de leis como; a própria Constituição Federal de 1988 e outras 

regulamentações de ordem internacionais como a Declaração de Salamanca, Declaração 

Jomiter, Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiências que institucionalizou essa 

política de inclusão para atender esse público.  

 Atualmente o movimento criou forma, se estruturou e intensificou ainda mais as 

lutas sociais contra todas as formas de descriminação que impossibilita o exercício da cidadania 

plena em busca da sociedade inclusiva para todos, independentemente de sua realidade, 

minimizando a exclusão total, segregação, e categorização dos estudantes encaminhados para 

ambientes especiais que estimulam ainda mais a exclusão escolar, separando-as do convívio 

social que é direito de todos. Todas as lutas sociais vêm contribuindo para várias conquistas e 

garantia do direito de educação para todos, extinguindo as possibilidades de desigualdades 

sociais existentes no modelo educacional do sistema público de ensino.  

 Diante dessa perspectiva buscou-se, pesquisar sobre o processo de inclusão da 

pessoa com deficiência na rede comum de ensino do município de Caxias-MA, visualizando 

nesse processo o Atendimento Educacional Especializado - AEE, voltado ao atendimento da 

pessoa com deficiência. Nesse viés procuramos aprofundar nesta pesquisa, a temática: Análise 

do processo de inclusão da pessoa com deficiência na rede municipal de Caxias-MA: a 

experiência do núcleo de educação inclusiva da secretaria municipal de educação. O presente 

artigo tem como objetivo analisar implantação e implementação das políticas públicas na área 

da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão no AEE em nosso município, visando assim, 

promover a inclusão escolar de pessoas com e sem deficiência que vivem em situação de 
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desigualdade social nas escolas regulares, com garantia de níveis de ensino e aprendizagem dos 

estudantes, de acordo com as suas especificidades. Os princípios pedagógicos dessa proposta 

são norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial na Perspectiva da 

Inclusão, Diretrizes Nacionais para a Educação Básica: Diversidade e Inclusão, Constituição 

Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9394/96), e o Plano 

Nacional da Educação – PNE, que norteia o Plano Municipal de Educação da Secretaria 

Municipal de Educação de Caxias – MA - PME. De acordo com PME, em sua meta IV, pode - 

se implantar a Equipe Multiprofissional, onde é organizada no espaço da Secretaria Municipal 

de Educação, com a finalidade de atender a necessidade da comunidade escolar durante todo 

ano letivo, desenvolvendo ações pedagógicas nas escolas regulares, cujo objetivo principal é 

realizar a busca ativa de estudantes com e sem deficiência que vivem em situação de exclusão, 

preconceito e descriminação pela sua realidade apresentada seja ela de ordem, social, cultural, 

religiosa, saúde, de diversidade de gênero e deficiência. 

A pesquisa é de cunho bibliográfico para fundamentação do estudo, com pesquisa de 

campo para embasar a contextualização junto ao referencial teórico e nortear os registros do 

processo histórico da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão com a participação da 

comunidade escolar durante a pesquisa realizada em lócus nas escolas regulares do ensino 

comum e nas salas de recursos multifuncionais que realizam o AEE. Essa investigação refere-

se à análise dos dados obtidos através do NUEI e de suas ações frente à problemática no 

processo de inclusão desses estudantes, que são vítimas de qualquer tipo de exclusão. Por se 

tratar de relato de experiência, desenvolvemos essa ação em duas etapas: O primeiro momento 

buscou-se a Secretaria Municipal de Educação, através do Núcleo de Educação Inclusiva para 

apresentar o objetivo da pesquisa e conhecer mais afundo o processo de inclusão e as ações do 

núcleo junto às escolas, famílias, e as redes de apoio por meio de uma entrevista realizada com 

a coordenadora do núcleo e a equipe multiprofissional a equipe multiprofissional que é 

composta por uma Assistente Social, uma Psicóloga, dois Enfermeiros, um Fisioterapeutas, um 

Revisor Braille, uma Pedagoga e uma Psicopedagoga. Após as informações dos dados deu-se 

continuidade até as escolas para conhecer de perto a realidade, e as interfaces da Educação 

Especial na Perspectiva da Inclusão e a prática do atendimento aos estudantes com e sem 

deficiência, solicitamos o termo de consentimento livre esclarecido para os professores, 

estudantes e familiares envolvidos na pesquisa para solicitar assinaturas dos responsáveis pelas 

informações repassadas; no segundo momento realizou-se uma reunião com toda a comunidade 



621 

 

 
 

escolar para colhermos depoimentos sobre a inclusão da pessoa com deficiência na sala de 

ensino comum e como a família está absorvendo essa mudança.  

Diante do exposto, abordaremos um breve histórico da Educação Especial na 

Perspectiva da Inclusão da pessoa com deficiência, conheceremos a regulamentação política da 

Educação Especial no Atendimento Educacional Especializado, o que é inclusão frente à 

exclusão na educação, o trabalho da Equipe Multiprofissional no processo de Inclusão no 

município de Caxias-MA. Por fim, tem-se as considerações finais com os resultados sobre a 

temática apresentada na pesquisa. 

 

Uma leitura da educação especial no Brasil 

 

O conjunto de leis e regulamentações de um determinado País pode ser idealizado 

como uma forma de discurso e, como tal, está intimamente ligado à sociedade na qual se 

encontra imerso, em carências de ações de políticas públicas. No movimento da sociedade as 

leis e as práticas sociais desenrolam-se, entremeados de modos de pensar e tendências 

filosóficas. Na sociedade brasileira podemos identificar, desde o final do século XIX, a presença 

dos preceitos da ciência moderna (observação, descrição e classificação), aprovados por vários 

campos do conhecimento, em meio a uma atmosfera de valorização das ciências naturais e de 

popularização das teorias evolucionistas. 

 

Não serão matriculados, e por tanto não entrarão no sorteio: a) As crianças 

com idade inferior a 6 anos incompletos [...]; c) Os que sofrem de moléstia 

contagiosa e repugnante [...]; e) Os imbecis e os que por defeito orgânico 

forem incapazes de receber educação. (Decreto – lei 1.216 de 1904 do Estado 

de São Paulo, apud Jannuzzi, 1985: 41-2). 

 

A Educação Especial em nosso país passou por vários processos, normatizações na 

tentativa de efetivar um trabalho mais eficaz para o atendimento a pessoa com deficiência, um 

dos processos é que os estudantes com deficiência passou pelo paradigma da exclusão, onde, 

não tiveram a oportunidade de ser matriculada oficialmente em uma escola pública como os 

demais estudantes sem deficiência, dando surgimento a segregação com a fundação de duas 

instituições públicas para atendimento de pessoas com deficiência: o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant) em 1854, e Instituto dos Surdos Mudos 

(atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES), em 1856. 
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Podemos observar que o surgimento desses dois institutos pode-se conceber a 

preocupação com a educação de estudantes com deficiência, pois nesse momento não havia 

ainda nenhuma legislação educacional de âmbito geral, principalmente no que se refere à 

Educação Especial. O que temos é a Constituição Brasileira de 1824, que diz em seu artigo 179 

parágrafo XXXII “A instrução primária, e gratuita a todos os cidadãos”, no entanto, o grupo de 

todos os cidadãos não incluía a massa de trabalhadores, que em sua maioria era escrava, e 

certamente também não dizia respeito às pessoas com deficiências. Pode-se notar que o direito 

à educação prevista na Constituição Imperial era excludente, na medida em que eram 

considerados cidadãos, conforme o art 6º da mesma Constituição. 

Assim, um país com poucas escolas, consequentemente, com poucas classes especiais, 

é fundada em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, que segundo Silva (1995: 36) vai se desenvolver ocupando “o espaço 

vazio da educação especial como rede nacional” (Silva, 1995:36).  

Diante de todo esse processo histórico podemos destacar o período industrial, com o 

surgimento do capitalismo, crescimento urbano, e com isso começamos a perceber a 

preocupação com a escolaridade da população. Tal preocupação está registrada na Constituição 

Brasileira de 1934, quando se estabelece, pela primeira vez, como competência da União, a 

incumbência de traçar as diretrizes da educação nacional o que vai ocorrer em 1961, ao mesmo 

tempo em que fica estabelecida como competência tanto da União como dos Estados à difusão 

da instrução pública em todos os seus graus. 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes 

públicos. Nesse processo de evolução da educação a sociedade passou a buscar seus direitos 

junto ao poder público e assim começou a surgir às políticas públicas na educação voltada para 

a pessoa com deficiência e como o decreto 7.611/11. Destacamos a LDB 9394/96 que propõe 

o Atendimento Educacional Especializado gratuito aos estudantes com deficiência das pessoas 

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 4º, III) e prevê, 

pela primeira vez, a existência de serviços de apoio especializado a possibilidade ao 

atendimento em classes, escolas ou serviços especializados, quando não for possível a 

integração na classe comum. Explicita, também, a oferta de Educação Especial como dever do 

estado, na faixa etária de zero aos seis anos, dentro da previsão das mudanças que devem ocorrer 

na educação infantil (art. 58, § 3º). De acordo com esse pressuposto a sociedade deve se articular 

em seus movimentos sociais e cobrar do governo efetivação nas suas ações das políticas 
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públicas para que o estudante com deficiência seja assistido em sua totalidade como a assegura 

as diretrizes atuais.  

 

Inclusão frente à exclusão na educação 

 

A educação inclusiva tem sido discutida em termos de justiça social, pedagogia, 

reforma escolar e melhorias nos programas. No que tange a justiça social, ela se relaciona aos 

valores de igualdade e de aceitação. As práticas pedagógicas em uma escola inclusiva precisam 

refletir uma abordagem mais diversificada, flexível e colaborativa do que em uma escola 

tradicional. A inclusão orienta que a escola se ajuste a todas as crianças que desejam matricular-

se em sua localidade, em vez de esperar que uma determinada criança com necessidades 

educacionais especiais se ajuste à escola (integração). De acordo com a declaração de 

Salamanca sobre necessidades educacionais especiais, “aquelas que possuem necessidades 

educacionais especiais devem ter acesso à escola normal, a qual deve acomodá-las dentro de 

uma pedagogia centrada na criança capaz de atender às suas necessidades” (UNESCO, 1995). 

 

Todas as crianças conseguem aprender; todas as crianças frequentam classes 

regulares adequadas à idade em suas escolas locais,] ...] recebem programas 

educativos adequados,] ...] recebem currículo relevante às suas necessidades,] 

...] participam de atividades co-curriculares e extracurriculares, e beneficiam-

se de cooperação e da colaboração entre seus lares, sua escola e sua 

comunidade. (Brunswick, 1994; ver também Porter e Richler, 1991).  

 

Para que isso aconteça de fato é necessário que o ambiente escolar, todos os 

profissionais, família, estudantes e sistema público educacional que rege as diretrizes 

educacionais tenha consciência que a inclusão é uma prática relevante para todos, nesse 

contexto todos ganham conhecimentos, aprendizagem no sentido de desenvolver os pilares da 

educação que são aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender 

com todas as especificidades de seu próximo, meio da interação, articulando ideias subjetivas 

de cada cultura, identidade e assim, todos sintam – se estimulados para a aprendizagem. Em tal 

cultura, a administração da escola encoraja práticas inovadoras, e o planejamento é feito de 

forma colaborativa entre o corpo docente e os alunos, com o apoio de consultores externos 

promovendo a responsabilidade social entre os alunos e o sistema como um todo. 

A educação especial desenha a política educacional brasileira desde o final da década 

de 50 e sua atual situação decorre de todo um percurso constituído por diversos planos nacionais 
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da educação geral, diretrizes, regras que abalizam as direções para o atendimento escolar de 

alunos com deficiência. Sabemos que apesar da exclusão que as pessoas com deficiência 

sofreram em nossa sociedade, atualmente podemos registrar que o trabalho tem evoluído de 

forma satisfatório em nosso país, estado. 

 Com o olhar micro, destacamos o nosso município, a evolução dos serviços da 

educação especial caminhou para uma fase de igualdade de oportunidade, estimulando o 

estudante com deficiência a ser independente, autônomo, livre para tomar decisões conscientes, 

quebrando a ideologia do modelo médico da deficiência e passando para o modelo social da 

deficiência. Ultrapassando a fase inicial, eminentemente assistencial, visando apenas ao bem-

estar da pessoa com deficiência com olhar na doença, cura, habilitação ou reabilitação do 

sujeito, em que foram priorizados os aspectos médico e psicológico. Anteriormente, as 

instituições educacionais valorizavam a integração da educação especial no sistema geral de 

ensino de forma segregada com programa, métodos, instrumentos e técnicas separadas do 

ensino comum. Hoje, finalmente, choca-se com a proposta de inclusão total e incondicional 

desses alunos nas salas de aula regular. 

Esse desenvolvimento da Educação Especial segregada, excludente para a educação 

especial na perspectiva da inclusão vem desenvolvendo transformações positivas em 

comportamentos e atitudes das pessoas, dos profissionais da educação, estudantes e familiares 

no contexto geral da sociedade, sendo alterado o significado da educação especial na forma das 

pessoas perceberem essa modalidade de ensino. Há muitos educadores, pais e profissionais 

interessados que a confundem como uma forma de assistência prestada por abnegados a 

crianças, jovens e adultos com deficiências. Mesmo quando idealizada adequadamente, a 

educação especial no Brasil é percebida como um conjunto de métodos, técnicas e recursos 

especiais de ensino e de formas de atendimento escolar de apoio que se destinam a alunos que 

não conseguem atender às expectativas e exigências da educação regular. A inclusão vem 

desmistificar essa ideia errônea que a sociedade tem da educação especial como assistencialista, 

passando a apresentar que a sua pratica vai além de atender só as pessoas que apresentam algum 

tipo de deficiência, que o seu objetivo é realmente trabalhar as potencialidades, capacidades 

dos estudantes que não conseguem evoluir no ensino comum, descontruindo essa ideologia de 

separação de fortes e fracos, visando complementar e/ou suplementar o estudante no processo 

ensino - aprendizagem.  

Diante desse pressuposto destaca-se que a popularidade da noção de inclusão deve-se 

ao fato de que ela ressoa com ideias inclusivas em uma sociedade na qual todos tem interesse e 
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ninguém é excluído (Thomas, 1997, p.103). Relaciona-se com a igualdade e a luta contra a 

exclusão social de grupos marginalizados em larga escala, seja por motivo cultural ou por outro 

tipo de contexto social. Aplica-se, por exemplo, a grupos étnicos, grupos de crenças diferentes, 

grupos de gênero e grupos de desempregados. Dessa forma, a inclusão social tem valor político 

mais amplo do que a educação inclusiva, tendo sido desenvolvida como uma concepção e um 

valor político alternativo para combater o domínio dos valores do mercado nos anos de 1980 e 

início dos anos de 1990 (Lunt e Norwich, 1999, p. 23). A crescente globalização de 

informações, dos negócios e da cultura enfatiza a importância de tal discurso. Quando esse 

significado mais amplo de inclusão for reconhecido, as escolas precisarão preparar seus alunos 

para uma maior aceitação da diversidade humana em geral.  Alguns autores que escrevem sobre 

educação defendem uma teoria de educação especial resultante das sociedades inclusivas 

(Ferguson, 1996; Bayliss, 1998).  

A educação especial na perspectiva da inclusão com ações articuladas com todo o 

contexto social do estudante, refletindo nas ações que desenvolvam a autonomia, qualidade de 

vida, empoderamento desse estudante que antes era visto como incapaz de construir sua própria 

história de vida, pautada no respeito, cidadania e individualidade de cada sujeito quebrando 

com o paradigma da exclusão em que todas as minorias fizeram parte durante anos, por falta de 

políticas públicas que atendesse a esse público. A secretaria municipal de educação de Caxias 

– MA, atualmente vem desenvolvendo esse trabalho de inclusão no sentido de oferecer essa 

equiparação de oportunidade e minimizando a exclusão educacional das pessoas com 

deficiência, diversidade de gênero, raça, religião e toda a minoria que se encontra fora da escola.    

Ao analisar a situação de exclusão educacional das pessoas com deficiência 

analisamos que a exclusão escolar conjectura um contexto histórico de uma sociedade não 

inclusiva que mantém ambientes educacionais segregados, que não atendem a perspectiva da 

escolarização desde a educação infantil. Observa-se que os ambientes educacionais 

especializados foram organizados com foco clínico, com base na deficiência, no déficit ou 

problema, sem destaque nos aspectos pedagógicos, decorrendo na redução ou eliminação de 

objetivos, conteúdos, carga horária, fluxo escolar, promoção e certificação. 

Considerando que a função da escola se diferencia de atividades próprias da assistência 

social, da saúde, de terapias ocupacionais, aos sistemas de ensino cabe garantir aos alunos com 

deficiência, além do acesso ao ensino regular, as condições participação e aprendizagem, com 

respeito às especificidades de cada estudante, sobre a pratica interdisciplinar e multidisciplinar.  
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Neste argumento, a educação especial é definida como modalidade de ensino 

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, integrando a proposta político pedagógica 

da escola. Para transformar situação de exclusão, na promoção ao respeito, dignidade, 

capacidades e possibilidade das pessoas com deficiência, é importante reorientar a estrutura de 

sistemas paralelos de educação especial e ensino regular, como também efetivar o acesso à 

educação, condizente com a faixa etária, em um sistema educacional inclusivo, que: Organize 

espaços, programas, instrumentos, metodologias e técnicas comuns de aprendizagem, 

concretizando a articulação entre o ensino regular e a educação especial de forma inclusiva e 

em parceria para o bom desenvolvimento do trabalho; Assegure estratégias pedagógicas e 

recursos de acessibilidades que atendam as especificidades dos alunos; Oferte o atendimento 

educacional especializado – AEE, na educação básica e superior; Promova a participação plena 

dos alunos, permitindo o avanço e o fluxo escolar nas etapas, modalidades e níveis de ensino; 

Viabilize a conclusão de estudos e a certificação de escolaridade legalmente fixada para todos 

os alunos; Encaminhe alunos para o mundo do trabalho; Realize a intersetorialidade com as 

atividades da assistência, saúde, esporte e cultura; e Promova a desinstitucionalização das 

pessoas com deficiência. Paradoxalmente, a alteração prevista pelo projeto poderá conduzir a 

práticas discriminatórias que: Admitam a permanência de jovens e adultos com deficiência nas 

etapas da educação infantil e do ensino fundamental, para além da idade própria prevista para 

os demais alunos, gerando uma infantilização e empobrecimento do processo educacional 

destes alunos; Não oportunizem a esses alunos a continuidade de estudos na educação de jovens 

e adultos e na educação profissional, em espaços comuns de ensino, condizentes com a faixa 

etária e seus interesses; Não efetivem a transversalidade da educação especial na EJA e na 

Educação Profissional, bem como sua oferta em diferentes turnos; Permitam que alunos com 

deficiência permaneçam indefinidamente em instituições de educação especial ou em classes 

especiais de escolas da educação básica, sem fluxo escolar; Estabeleçam a institucionalização 

e/ou o asilamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência em instituições, 

escolas ou classes especiais; Mantenha esta população a margem da educação, substituindo-a 

por atividades ocupacionais e pelos serviços de saúde.  

 

A equipe multiprofissional no processo de inclusão no município de Caxias-MA 

 

Não obstante, o processo de inclusão que a pessoa com deficiência e toda diversidade 

vem passando em nossa sociedade de forma geral, ou mesmo local no caso, o nosso município, 
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a prática trabalhada durante décadas não foge de todo processo histórico, apresentado durante 

toda época. O trabalho acontecia de forma incipiente, excludente, sem atender a proposta 

inclusiva, orientada pelas regulamentações apresentadas. Nessa pesquisa fomos convidados a 

fazer um estudo aprofundado na história da educação especial de nosso município, por meio da 

pesquisa bibliográfica e testemunho de vivencia, junto aos profissionais da área e familiares de 

estudantes com deficiência. A educação especial do nosso município passou pelo paradigma da 

exclusão total, em seguida o processo evolui para o paradigma da segregação, com o 

atendimento as pessoas com deficiência em espaços separados com escolas especiais 

especificam para esse atendimento, classes especiais em escola comum e atualmente seguimos 

as orientações literárias do paradigma da inclusão, onde luta pela autonomia, liberdade, 

qualidade de vida, equiparação de oportunidade a todos sem distinção. 

De acordo com Sassaki (2010, p.16):  

 

A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere 

às práticas sociais. Ela começou praticando a exclusão social de pessoas − por 

causa das condições atípicas − não lhes pareciam pertencer à maioria da 

população. Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de 

instituições, passou para a prática da integração social e recentemente adotou 

a filosofia da inclusão social para modificar sistemas sociais gerais.  

 

Uma política educacional, fundamentada na inclusão, traz para o exercício da prática 

democrática a problematização sobre a construção da igualdade social. Essa construção 

pressupõe o reconhecimento da diversidade no desenvolvimento econômico, social, histórico, 

cultural e político da nossa sociedade.  

Também se afiliam com as recomendações do Plano Nacional da Educação Especial 

na Perspectiva da Inclusão, segundo as quais os sistemas de ensino devem promover respostas 

as necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; garantir transversalidade da Educação 

Especial; Realizar atendimento educacional especializado aos alunos inclusos em salas de 

recursos multifuncionais no contra turno para que sejam desenvolvidas atividades diferenciadas 

daquelas realizadas na sala de aula comum; formar professores e demais profissionais da 

educação para inclusão escolar e promove acessibilidade e articulação intersetorial (PNE – 

MEC, 2008). 
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As políticas de inclusão atuais estabelecem o desenvolvimento de programas e grupos 

multidisciplinar e interdisciplinar, para que, por meio de parcerias entre diferentes profissionais 

possa-se melhorar o ambiente e qualidade de vida do deficiente. 

Diante das orientações já analisadas, o Núcleo de Educação Inclusiva da Secretaria 

Municipal de Educação de Caxias – MA / SEMEDUC, tem como missão promover ações que 

favoreçam a inclusão de pessoas com deficiências, que sofrem descriminação, preconceito, e 

vivem à margem da sociedade e são excluídas de seus direitos garantidos pelas legislações. O 

núcleo assegura nas escolas comuns, níveis de qualidades no processo de ensino – 

aprendizagem dos estudantes inclusos, atendendo as suas especificidades. Sabemos que o 

estado brasileiro, signatário desta Convenção, assume o compromisso de creditar um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis.  

Para tanto, a secretaria municipal de educação por meio do núcleo de educação 

inclusiva assegura que as pessoas com deficiência e a diversidade do município de Caxias – 

MA, não sejam excluídas do sistema geral de ensino. Desenvolve medidas que efetivam o pleno 

acesso à educação em ambientes que maximizem seu desenvolvimento acadêmico e social nas 

escolas comuns com direito ao Atendimento Educacional Especializado/AEE nos contra turnos, 

realizando encontros pedagógicos, planejamentos, formação continuada, palestras, busca ativa, 

atendimento individualizado e coletivo, com orientações, acompanhamentos, 

encaminhamentos, monitoramentos aos estudantes, familiares que necessitam desse apoio no 

processo de ensino – aprendizagem no contexto escolar. 

 O objetivo geral do núcleo é propor e apoiar ações pedagógicas, articulando ideias, 

conhecimentos entre os profissionais da educação, saúde, e redes intersetoriais, instituições 

privadas e filantrópicas voltadas à educação especial e ensino inclusivo, onde prioriza a prática 

docente e a importância da inclusão das pessoas com e sem deficiências e suas necessidades 

especificas no contexto escolar, de forma articulada com as políticas de direitos humanos, 

oferecendo um trabalho de qualidade e equidade a todos os estudantes inclusos nas escolas 

comuns do município, acompanhando as situações de conflitos por meio de uma equipe 

multiprofissional em parceria com redes, minimizando assim as necessidades, desigualdades, 

de acordo com cada realidade.  

A constituição da Equipe Multiprofissional e de apoio especializado compreende os 

segmentos: I- Da Equipe Multiprofissional; II- Da Equipe de Apoio Especializado; III- Da 

Equipe de Colaboração no Trabalho Pedagógico. A Equipe Multiprofissional e de Apoio 

Especializado será constituída de forma interdisciplinar, com atuação coletiva e/ou individual 
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sempre que se fizer necessário, com os alunos, famílias e comunidade, como serviços 

complementares ao trabalho pedagógico, no sentido de cumprir os objetivos educacionais e 

favorecer o pleno desenvolvimento das potencialidades e aprendizagens dos educandos com 

deficiência que frequentam a Escola de Educação Especial. 

Os princípios pedagógicos são norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Especial na Perspectiva da Inclusão, Diretrizes Nacionais para a Educação Básica: 

Diversidade e Inclusão, respeitando as orientações e as normas técnicas do Ministério da 

Educação. A Equipe Multiprofissional é constituída e organizada no espaço da Secretaria 

Municipal de Educação com a finalidade de atender a necessidade da comunidade escolar 

durante todo período do ano letivo. A experiência vivenciada por professores e os demais 

seguimento da comunidade escolar, embora ainda em processo de construção, apresenta modelo 

que favorece a quebra de barreiras, paradigmas e a participação ativa na construção de uma 

sociedade inclusiva. 

A Lei 10.172/2001, que institui o Plano Nacional de Educação até 2010, o qual ganha 

destaque quando assinala que o grande avanço a ser produzido na década da educação será a 

construção de uma escola inclusiva, de modo a garantir o atendimento à diversidade humana. 

A Constituição de 88 no artigo 5º assegura que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes:  

Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto, no ART. 208. O Dever do 

estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV – acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um. 

Contudo as escolas da rede pública municipal de ensino encontram-se em adaptação e 

adequação no processo de inclusão visando cumprir as normas e atender a demanda de pessoas 

com deficiências e toda diversidade, de acordo com a realidade e especificidade de cada 

estudante. Conforme Sassaki (2010, p.17), este movimento tem por objetivo a construção de 

uma sociedade realmente para todas as pessoas, sob a inspiração de novos princípios, dentre os 

quais se destacam: Celebração das diferenças; Direito de pertencer; Valorização da diversidade 
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humana; Solidariedade humanitária; Igual importância das minorias; Cidadania com qualidade 

de vida. 

Os conceitos acima citados são fundamentais para se efetivar um trabalho com ações 

que promovam acessibilidade de todos os estudantes de forma inclusiva, visualizando a pessoa 

com deficiência sobre o paradigma do modelo social da deficiência e não sobre o modelo 

médico da deficiência e assim quebrar as barreiras atitudinais, comunicacionais, arquitetônicas, 

programáticas, metodológicas, instrumentais e naturais.  

 

Considerações finais  

 

Atualmente o movimento criou forma, se estruturou e intensificou ainda mais as lutas 

sociais contra todas as formas de descriminação que impossibilita o exercício da cidadania 

plena em busca da sociedade inclusiva para todos, independentemente de sua realidade, 

minimizando a exclusão total, segregação, e categorização de estudantes encaminhados para 

ambientes especiais que estimulam ainda mais a exclusão escolar, separando as pessoas do 

convívio social que é direito de todos. Todas as lutas sociais vêm contribuindo para várias 

conquistas de alguns direitos que levam à garantia de acesso a educação para todos, extinguindo 

as possibilidades de desigualdades sociais existente no modelo educacional do sistema público 

de ensino.  

Concluímos que apesar das dificuldades encontradas pela comunidade escolar, 

afirmamos por meios legais que a inclusão no município de Caxias-Ma, está correspondendo 

às expectativas propostas pelas diretrizes que orientam a proposta de inclusão educacional, 

atendendo as necessidades apresentadas pelas escolas e familiares no sentido de oferecer uma 

inclusão plena para o desenvolvimento do estudante com deficiência. 

 

Abstract: Over time the process of inclusion of people with disabilities in the common school system 

has undergone profound changes since, this audience was totally excluded from society. Based on the 

brazilian law of inclusion (federal law 13,146 / 2015), which determines the inclusion of persons with 

disabilities in regular common school system, the city of caxias, began the process of inclusion in the 

regular school system, extinguishing, schools specialized with segregationist actions. Despite the 

difficulties, this process has developed gradually, with some progress, following the standards set by 

law. The city department of education (semeduc), was implemented a nucleus of inclusive education 

(nuei), which has a multidisciplinary team that support students with disabilities, their families and 

faculty in order to minimize the barriers of accessibility. There is also inserted in this process, carers, 

support workers and mediators. Was implemented in schools the multifunction resource rooms, which 

performs educational service specialist - esa, with specialized teachers care of students with disabilities, 

as well as adaptation of schools according to the law of accessibility. The article refers to the analysis 

of the person's inclusion process with disabilities in public schools of basic caxias-ma education: 
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experience of inclusive education core of the municipal board of education, through data obtained from 

the center for inclusive education, organ of the municipal education caxias -ma. 

 

Keywords: disabled person. Inclusion. School. 
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HISTÓRIA E FICÇÃO EM O PALÁCIO DAS LÁGRIMAS, DE CLODOALDO 

FREITAS 

 
Maria do Socorro Rios Magalhães - UESPI 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo é destacar em O Palácio das Lágrimas, narrativa de Clodoaldo 

Freitas, características que a vinculam ao gênero folhetim, ao tempo em que se analisam seus elementos 

estruturais, dando ênfase ao espaço e aos personagens. A leitura do texto aponta que o personagem 

central da narrativa é o próprio “palácio das lágrimas”, que não constitui o único cenário das ações 

narradas, mas se transforma em símbolo dos costumes da época retratada, meados do século XIX, 

período em que vigorava ainda a Escravidão no Brasil, cujas mazelas fornecem a matéria principal 

explorada pelo autor, um reconhecido entusiasta da causa abolicionista e republicana.  

 

Palavras-Chave: História e Ficção; Folhetim; O Palácio das Lágrimas; Clodoaldo Freitas. 

 

Considerações iniciais 

 

Clodoaldo Freitas (1855-1924) é um dos intelectuais piauienses mais fecundos e autor 

de uma obra bastante diversificada, no que tange aos temas abordados e aos gêneros textuais 

que cultivou, deixando, tanto em prosa como em verso, uma volumosa produção escrita que 

abrange desde o Direito, até a Filosofia, a Historiografia e a Crítica Literária, passando pela 

Poesia e a Prosa de Ficção. Jornalista militante, grande parte de sua obra foi publicada, 

primeiramente, em periódicos de Teresina e de outros lugares por onde passou na sua agitada 

vida pública, como as cidades de São Luís do Maranhão e Belém do Pará. Alguns desses 

escritos foram posteriormente editados em livros pelo próprio autor, mas muitos permanecem, 

ainda hoje, nos rodapés de jornais do século passado. 

Como exemplo de resgate dos inéditos e esparsos de Clodoaldo, o primeiro passo foi 

dado pela historiadora Teresinha Queiroz, através de sua tese de doutorado, intitulada Os 

literatos e a república: Higino Cunha, Clodoaldo Freitas e as tiranias do tempo, defendida na 

Universidade de São Paulo –USP, no ano de 1992, publicada em forma de livro com o mesmo 

título em várias edições, sendo a última do ano de 2011. Continuando o seu esforço de recuperar 

parte da vasta produção do escritor, a referida pesquisadora tomou a iniciativa de transportar, 

para o formato de livro, os romances-folhetins de Clodoaldo Freitas publicados em periódicos 

teresinenses e maranhenses. A tarefa, realizada com a colaboração de alunos da graduação e da 

pós-graduação de História da Universidade Federal do Piauí, no período de 2008 a 2009, 

resultou no seguinte conjunto de obras: Memórias de um velho (2008), O Bequimão (2009), 

Um segredo de família e outros contos (2009), Coisas da vida (2009), Os bandoleiros (2009) 

Por um sorriso (2009), O palácio das lágrimas (2010) e Os Burgos e outros contos (2010). 
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Para Clodoaldo, o folhetim constituiu a melhor forma de veicular a sua prosa de ficção 

como ocorreu com a maioria dos autores provincianos que se apropriaram dos rodapés dos 

jornais, mantendo ali suas narrativas fragmentadas para conquistar uma nova faixa de público, 

formado, sobretudo por mulheres, muito mais afeitas a acompanhar as peripécias românticas e 

sentimentais típicas do gênero. Desde seu aparecimento em Paris, no século XIX, o folhetim 

passou a ser visto como uma literatura inferior, destinada às classes populares, diferente da 

literatura culta, que não se submete às regras do mercado e do consumo. A associação do 

folhetim à cultura de massa é explicada da seguinte forma por Meyer: 

 

Os grandes gêneros populares do século XIX engendraram todo um campo 

semântico intercambiável e de carga altamente pejorativa. Melodrama, 

melodramático, folhetim, folhetinesco, conotando previsíveis e redundantes 

narrativas, sentimentalismo, pieguice, lágrimas, emoções baratas, suspense e 

reviravoltas, linguagem retórica e chapadas, personagens e situações 

estereotipadas etc. (MEYER, 1996, p.157). 

 

Brito Broca, ao comentar a introdução do Folhetim no Brasil, explica como a novidade 

passou a preencher uma lacuna no cotidiano dos leitores do período. 

  

Não havia então, jornal que não publicasse um romance no rodapé. Era 

imprescindível para a leitura do público. Nessa época, em que ainda não se 

explorava o sensacionalismo da reportagem policial, o romance-folhetim 

oferecia ao leitor a emoção cotidiana que ele hoje procura nos crimes e 

assassinatos. (BROCA, 1991, p.58). 

 

A obra em folhetim de autoria de Clodoaldo Freitas, de um modo geral, não foge às 

características do gênero, no que diz respeito ao predomínio do sentimentalismo amoroso, 

mortes, assassinatos e traições, enredos que se desdobraram em muitos episódios com ações 

que se repetem ou que dão reviravoltas, às vezes, de maneira pouco verossímil. Contudo, entre 

esses folhetins, há aqueles em que a narrativa assume uma postura de crítica aos costumes e de 

denúncia social que a elevam à condição de literatura no sentido estrito do termo, apresentando 

uma visão de mundo com a qual o leitor se identifica, possibilitando o reconhecimento do seu 

próprio mundo, naquele representado pela obra.  

Desse modo, Clodoaldo Freitas faz jus ao título de autor da literatura piauiense, e os 

seus romances-folhetins merecem ser objeto da crítica literária voltada a essa literatura, seja 

trazendo-os dos jornais para outros suportes, seja avaliando a contribuição desses textos para a 

história da literatura do Piauí e do Brasil. 
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A origem do palácio das lágrimas: história e ficção 

   

Para fins de estudo no presente artigo, escolheu-se O palácio das lágrimas, folhetim 

publicado em oito capítulos, no jornal Diário do Maranhão, no período de 21 a 30 junho de 

1910. A primeira edição em livro foi patrocinada pela Academia Maranhense de Letras em 

convênio com a Universidade Estadual do Maranhão, segundo informação de Jomar Moraes no 

prefácio da segunda edição, organizada por Teresinha Queiroz (2010) e que servirá de 

referência neste trabalho. 

Trata-se de uma narrativa pouco extensa, apenas 89 páginas, dividida em três partes, 

em que a ação faz um movimento de ir e vir da cidade para o campo e, finalmente, de retorno 

à casa, onde ocorre o desfecho. Desde o início, O Palácio das lágrimas estabelece uma relação 

com a História, evidenciada a partir do título, que remete a uma determinada edificação situada 

no centro histórico da cidade de São Luís do Maranhão, conhecida como “Palácio das 

Lágrimas”. Nesse local funcionou a Faculdade de Farmácia e de Odontologia da Universidade 

Federal do Maranhão. Ultimamente, encontra-se em obras, visando à sua restauração e 

integração ao patrimônio histórico e cultural da cidade, conforme notícias da imprensa. 

(ABREU, 2016) 

Assim, através da menção ao antigo palacete situado em frente à Igreja São João, 

misturam-se, ao tecido ficcional, elementos históricos e folclóricos que envolvem o outrora 

suntuoso casarão, residência do lendário Jerônimo de Pádua, personagem principal da narrativa. 

O narrador de O Palácio das lágrimas dirige-se ao leitor maranhense de 1910, data da 

enunciação do discurso narrativo, período em que a Abolição da Escravatura e a Proclamação 

da Repúblicas ainda eram acontecimentos recentes na história do país. O tempo representado, 

porém, é o longínquo ano de 1848, quando se faziam grandes fortunas com a lavoura do 

algodão, tocada pela mão de obra escrava, sob a ameaça do chicote do feitor. 

A enunciação pressupõe um leitor conhecedor do espaço narrativo evocado pelo 

narrador pela insistente repetição de referentes como “este” e “aqui”, conforme acentua o 

parágrafo inicial da obra: 

  

Este velho casarão de dois andares tem uma história sombria. Estas altas 

paredes, enegrecidas pelo caruncho do tempo, abafaram gemidos de muitas 

dores, lágrimas de muitas desgraças, gritos estortegantes de muitas agonias. 

Aqui desenrolaram-se tragédias lancinantes. O crime aqui imperou soberano, 

na imponência do seu truculento cinismo. Aqui nunca entrou a justiça, não 
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vicejou o amor, não fulgurou a piedade na sua blandícia divina. Neste 

desmoronado Palácio das Lágrimas habitou a escravidão e a desonra, sob a 

vergasta do nepotismo. (FREITAS, 2010, p.11) (Grifo nosso). 

 

A origem folhetinesca de O Palácio das Lágrimas se faz notar logo a partir da abertura, 

que apresenta características predominantes do gênero, as quais, de acordo com Muniz Sodré, 

dão ênfase à imaginação, abordando fatos de caráter lendário, épico, fantástico e sentimental, 

além de curiosidades de época. (SODRÉ,1988, p. 74). Permeiam ainda a narrativa fatos 

históricos relacionadas ao regime escravocrata, que se desdobram no tráfico de africanos para 

o trabalho servil, bem como no duro tratamento dado às mulheres e homens escravizados, 

transformados em objeto sexual ou em animais de carga, recebendo castigos físicos cruéis, de 

forma injusta e arbitrária, para satisfazer os desejos de mentes doentias, que se compraziam em 

assistir ao sofrimento humano. 

O outro espaço que serve de cenário à narrativa, denominado Tamancão, situa-se fora 

do perímetro urbano, trata-se de sítio destinado à lavoura, habitado por escravos que 

trabalhavam no cultivo do algodão, matéria-prima de exportação que enriquecia os grandes 

comerciantes do Maranhão, como Jerônimo de Pádua, personagem do folhetim. O local é 

também o cenário de outra narrativa de Clodoaldo Freitas, publicada no ano anterior, isto é, 

1909, sob o título de “Por um sorriso”, no Diário do Maranhão, mesmo jornal que veiculou O 

Palácio das Lágrimas. Nesse último folhetim, o Autor oferece indicações mais precisas sobre 

o lugar: 

  

A grande casa assobradada do Tamancão, situada em um dos pontos mais 

aprazíveis, domina o Bacanga e o bairro de São José do Desterro. Em frente, 

um pequeno terraço. [...] Mais adiante, costeando a praia em direção ao Anjo 

da Guarda, havia, também, meio arruinada, uma imensa represa de pedra e cal 

[...] 

[...] O Tamancão foi uma grande feitoria, abandonada desde a extinção da 

escravatura. (FREITAS, 1909, p. 9) 

 

Em Por um sorriso, enunciação e enunciado apontam para a mesma época, ou seja, o 

ano de 1909. Nesse período o Tamancão, conforme se observa pela citação, já se encontrava 

em ruínas, mas ainda exibia vestígios do antigo fausto dos oitocentos, quando a mão de obra 

escrava assegurava uma vida de abastança e luxo aos donos de terras. 

A exemplo do casarão denominado “Palácio das Lágrimas”, o sítio Tamancão também 

possui existência real na capital maranhense. Trata-se de um lugar histórico, um ponto turístico, 
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próximo ao cais do porto, que atualmente pertence ao Estado, que ali instalou o Instituto 

Estadual de Ciência e Tecnologia do Maranhão, onde funciona também o Estaleiro-Escola de 

São Luís, que transmite às novas gerações a arte de construir embarcações de madeira como as 

que se usavam no passado. (Ver ESTALEIRO-ESCOLA COMPLETA 10 ANOS, 2016). 

Acerca da trama narrativa, vislumbram-se duas passagens que evocam, ainda que 

indiretamente, cenas de outras obras da literatura brasileira. A primeira é o suicídio de Sabina, 

uma das amásias de Jerônimo de Pádua. Grávida, Sabina é levada com outras escravas para 

trabalhar no Tamancão, feitoria do amo. Ao se ver rejeitada e desprezada pelo antigo amor, a 

negra, em desespero, dirige-lhe injúrias e desacatos e se atira ao mar, fazendo lembrar Moema, 

personagem de Durão em Caramuru, que também se afoga no oceano, ao ser abandonada pelo 

amante. Na estrofe XLII, do Canto VI, de seu famoso poema, o árcade canta assim a morte da 

amante desprezada: 

 

Perde o lume dos olhos, palma e treme, 

Pálida a cor, o aspecto moribundo, 

Com a mão já sem vigor, soltando o leme 

Entre salsas escumas desce ao fundo. 

Mas na onda do mar, que, irado, freme. 

Tornando a aparecer desde o profundo, 

- Ah! Diogo cruel! Disse com mágoa – 

E sem mais vista ser, sorveu-se na água. 

(DURÃO apud JOBIN, 1987, p.101). 

   

De maneira mais sucinta e num estilo prosaico, despido de artifícios, distante do estilo 

épico do árcade mineiro, a cena da morte de Sabina é narrada, com as seguintes palavras:  

 

Sabina ergueu-se rapidamente e atirou-se ao mar. 

A maré começava a vazar. Soprava um vento leste rijo. O escaler, que ia à 

vela, passou e quando, feita a manobra, chegou ao lugar do naufrágio, ainda 

viram, ao longe a cabeça da infeliz, lutando com a correnteza e as ondas. 

Quando o escaler aproximou-se, a Sabina deu um grito e desapareceu. 

(FREITAS, op. cit., p. 31) 

 

Da mesma forma, ao se reportar mais uma vez à relação entre os senhores e os 

escravos, a novela de Clodoaldo remete o leitor a uma outra página da literatura brasileira, que 

retrata o horror das punições infligidas aos cativos. Lenita, protagonista de Júlio Ribeiro em A 

Carne, romance de 1888, constitui, seguramente, o modelo seguido pelo autor piauiense para a 

construção do perfil psicológico de D. Anicota, vilã de O Palácio das Lágrimas. Ambas 
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demonstram um prazer doentio, um frêmito de gozo e a satisfação de desejos inconfessáveis, 

ante à expectativa de assistir a uma sessão de suplício imposta aos escravos pelos donos.  

 Transcrevem-se, a seguir, passagens das duas narrativas que corroboram a ideia de 

semelhança entre os personagens: 

 

[...] sentia uma curiosidade mordente de ver a aplicação do bacalhau, de 

conhecer de vista esse suplício legendário, aviltante, atrozmente ridículo. 

Folgava imenso com a ocasião mórbida na ideia das contrações de dor, dos 

gritos lastimados do negro misérrimo [...] (RIBEIRO, s.d., p.29) 

 

[...] D. Anicota, esposa do capitão do navio, manifestou um dia, entre risadas 

tímidas, o desejo de ver surrar um escravo no banco. 

- Deve ser horrível e sublime ponderou ela [...] (FREITAS, op. cit. p.49). 

  

Clodoaldo Freitas, admirador das teses naturalistas, seguramente conhecedor do 

romance de Júlio Ribeiro, com quem partilhava a devoção pela obra de Émile Zola, chegando 

o autor piauiense à emulação de um romance do famoso escritor francês denominado A besta 

humana (2014), ao publicar um conto com o mesmo título em folhetim de 1908, na cidade de 

São Luís. Posteriormente esse texto foi reunido a um conjunto de narrativas publicado sob a 

denominação Um segredo de família e outros contos (FREITAS, 2009).  

No mencionado conto, o autor, assim como Zola, fala de taras e desejos macabros 

relacionados à sexualidade, revelando os aspectos mais sombrios da natureza humana. Em sua 

dissertação de mestrado, Camila Oliveira analisa o folhetim de Clodoaldo, destacando sua 

vinculação ao Naturalismo, ao incorporar as teses cientificistas em voga no final do século XIX: 

   

Na literatura pautada nas teses naturalistas o ser humano é representado e 

analisado a partir de seus comportamentos patológicos, de seus desejos e taras 

sexuais. E são estes comportamentos desagradáveis e sórdidos que Clodoaldo 

insere no conto A besta humana, explicados a partir das características 

fisiológicas dos sujeitos revelados por meio da sua constituição física. 

(OLIVEIRA, 2019, p.92) 

  

O Palácio das Lágrimas, embora não proponha a comprovação de teses científicas, é 

uma narrativa de estilo realista, que faz constante alusão a relacionamentos sexuais de Jerônimo 

com suas escravas, bem como ao adultério em que este se envolve com D. Anicota. Há, 

inclusive, em algumas passagens o uso de palavras de baixo calão, como, por exemplo:  
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O irmão menor, o Juventino, com um salto tigrino, apossou-se do facão de 

Manoel Feitosa e disse: 

- Puta sem-vergonha, não nos entregamos (FREITAS, 1910, p.86). 

  

A crítica social não se restringe, contudo, apenas ao sistema escravagista. O português 

Jerônimo de Pádua, rico fazendeiro e comerciante lançava mão de estratagemas escusos para 

obter informações privilegiadas sobre o preço do algodão, fazia negócios milionários, 

comprando ou vendendo sua produção na praça de São Luís, conforme as notícias de alta ou de 

baixa do produto. Os capitães dos navios, em conluio com o comerciante, emitiam, através das 

bandeiras hasteadas, os sinais que Jerônimo avistava do alto mirante que mandara construir no 

seu casarão, “ganhando nessas operações lícitas no comércio, centenas de contos.” (FREITAS, 

op. cit. p. 13). 

A denúncia à classe mais alta da sociedade maranhense se estende também à classe da 

pequena burguesia, que começava a se estabelecer, formada pelo funcionalismo público, 

sobretudo por representantes do poder judiciário, retratados como indivíduos venais, sempre 

dispostos a ceder ao poder econômico, revelando a face corrupta e gananciosa da insipiente 

justiça brasileira. Utilizando um discurso irônico, o autor coloca nos lábios de seu personagem 

a denúncia contra os homens encarregados de promover a justiça no Maranhão daquela época: 

  

- Um dinheirão, meus amigos, me custa a justiça desta terra. 

- Mas a justiça é sua. 

Cheio de si, Jerônimo mencionava as quantias por quanto havia comprado, em 

diferentes feitos, os votos e as sentenças de juízes. 

(FREITAS, op. cit., p. 13). 

 

Embora seja ele próprio um corrupto, comprador de sentenças judiciais, Jerônimo de 

Pádua se comporta como se fosse vítima da corrupção, proferindo um discurso moralista contra 

seus parceiros no crime. Clodoaldo Freitas revela, nesse particular, a sua verve ferina em 

relação à hipocrisia das elites burguesas, tão bem representadas, na obra, 

por homens de negócios, como Jerônimo, e por agentes públicos de alto escalão como 

juízes e desembargadores. A ironia do autor se mostra implacável na maneira como narra o 

fechamento de um acordo entre o comerciante e o desembargador encarregado de julgar uma 

ação de seu interesse. Não falta nem mesmo uma frase em Latim, para retocar, de maneira 

irrepreensível, a figura ridícula e arrogante do represente da Lei: 
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- Quer levar logo? 

- Quod abundat non nocet 

- Conte. 

E o Jerônimo de Pádua foi tirando da burra maços de cédulas de cem mil-réis, 

que ia depositando sobre a mesa.  

O desembargador contava-as e ia fazendo montes de contos de réis. 

Embrulhou os dez contos em meia folha de papel e saiu lépido e feliz do 

escritório de Jerônimo (FREITAS, op. cit., p. 18). 

 

Jerônimo, não obstante a ausência de qualidades morais que possam elevá-lo à 

condição de herói, é o que desempenha o papel de personagem principal, uma vez que a ação 

narrada segue seus passos e, além disso, é ele o senhor do “Palácio das Lágrimas”, o casarão 

que dá título à obra, a qual se propõe a contar o porquê do nome dado àquela construção. Como 

se não bastasse, Jerônimo constitui o único personagem a apresentar um caráter mais complexo, 

aproximando-se do tipo denominado por Foster de personagem esférica, como comenta 

Rosenfeld em A personagem de ficção:  

    

As “personagens esféricas” não são claramente definidas por Forster, mas 

concluímos que as suas características se reduzem essencialmente ao fato de 

terem três, e não duas dimensões; de serem, portanto, organizadas com maior 

complexidade e, em consequência, capazes de nos surpreender. 

(ROSENFELD, 1976, p.63) 

 

Fora o protagonista, todos os personagens da trama podem ser classificados como tipos 

ou caricaturas, ou ainda, como personagens planos, conforme reconhece Rosenfeld, pois esses 

“são construídos em torno de uma única ideia ou qualidade”.  (Id. Ibid., p.62). Significa dizer 

que todos os personagens, exceto Jerônimo, comportam-se de maneira previsível, expressando 

sempre o mesmo caráter, sem alterá-lo diante das circunstâncias.  

Jerônimo demonstra um temperamento contraditório, num mesmo instante vai da 

crueldade à ternura e do ódio à compaixão. Apesar de amar Clemência e planejar se casar com 

ela, em seus momentos de cólera, humilha-a e a maltrata com palavras duras e até mesmo lhe 

dá pancadas. Com relação aos escravos também oscila no tratamento, ora lhes impõe castigos 

terríveis, ora lhes fala com brandura, fazendo concessões e prometendo recompensas. A esse 

respeito, é exemplar o episódio da morte de Sabina, a escrava que o afronta com palavras 

desrespeitosas e, em seguida, atira-se ao mar. Ao assistir ao trágico destino daquela que acabara 
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de ofendê-lo, imediatamente Jerônimo transforma sua ira em profunda piedade, dizendo com 

pesar: “Pobre rapariga! A dor enlouqueceu-a.” (FREITAS, 1910, p.31). 

Os demais personagens não apresentam complexidade psicológica, não demonstram 

sentimentos ambíguos e contraditórios como ocorre com Jerônimo. Pelo contrário, agem com 

toda a previsibilidade dos papéis que lhe são atribuídos pelo narrador. Assim, D. Anicota é a 

vilã, que, por inveja e ambição, trai a confiança do amigo, planeja a sua execução e apropria-se 

de sua fortuna. É movida sempre pela cobiça e, mesmo sofrendo reveses da sorte, jamais 

demonstra fragilidade ou arrependimento. Bernardo, marido da vilã, desempenha o papel de 

homem submisso, que sempre aceita aquilo que a mulher determina. Os sobrinhos de Jerônimo 

representam o tipo de caráter fraco, ingratos e interesseiros. São dois, mas é como se fossem 

um só, porque não há nenhuma distinção entre eles. Clemência e a filha são criatura doces e 

ingênuas, que se deixam enganar facilmente.  

Da mesma forma, os rapazes, filhos de Clemência e Jerônimo, também são 

absolutamente iguais no caráter, agem com altivez e coragem, mostrando a nobreza de coração 

e a boa educação que receberam. Outros personagens, como os escravos Joaquina e Bartolomeu, 

não obstante a sua importância no desfecho da narrativa, que se encerra com a maldição da casa 

de Jerônimo, transformada no “Palácio das Lágrimas”, esses não apresentam nenhuma 

complexidade psicológica, ocupando um lugar secundário no enredo do folhetim, visto não 

participarem da ação principal, em que os papéis de destaque são de Jerônimo de Pádua, rico 

senhor de escravo, e D. Anicota, mulher ambiciosa e sem nenhum escrúpulo. Ambos 

portugueses, atraídos ao Brasil pela ânsia do enriquecimento fácil, seja pela exploração do 

trabalho escravo, pela transgressão das leis, pela corrupção da justiça e, finalmente, por 

assassinato e apropriação indevida da propriedade alheia. 

A ação narrada chega ao clímax com a morte de Jerônimo, assassinado por um escravo 

contratado por D. Anicota, que, aproveitando o fato de o português não ter casado com 

Clemência e reconhecido os filhos perante a lei, manipula os sobrinhos do morto, seus únicos 

herdeiros legais, para rebaixar a filha e os filhos de Jerônimo à condição de escravos, 

submetendo-os às maiores humilhações, inclusive aos açoites no banco, uma variante do tronco, 

como lugar de tortura. A justiça da terra não alcança a vilã e seus aliados, no caso do assassinato 

do rico português, apenas o executor, por ser um mísero escravo, foi julgado e condenado:  

 

O José Carneiro, atordoado pela indignação geral de seu crime, confessou 

tudo, depois de ter negado tudo. Ninguém lhe deu crédito. Era natural que 

procurasse inocentar-se, acusando os seus senhores. Foi condenado e   

enforcado.   (FREITAS, op. cit. p.81) 
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O desfecho trata rapidamente do misterioso desaparecimento da família de Jerônimo 

de Pádua do Tamancão, privados dos seus bens e da sua liberdade, a essas infelizes criaturas só 

restava a morte, como cogita o narrador: “Teriam fugido? Teriam atirado-se ao mar? É o mais 

plausível.” (FREITAS, op. cit. p.87). Frustrada na sua vingança, a vilã resolve abandonar o 

Brasil, vendendo o casarão da cidade e a propriedade rural. A partir daí é que surge a lenda da 

maldição da casa de Jerônimo de Pádua, pois todos os seus donos posteriores tiveram mortes 

trágicas, sendo que o herdeiro de um deles, jovem estudante de Direito, ao se hospedar no 

casarão, enlouqueceu repentinamente e passou a viver ali o resto da sua vida, sozinho, vagando 

mudo pelas salas e, às vezes, cantando antigas canções lusitanas. 

 Ao final, o narrador revela a inocência de Joaquina, cujas lágrimas ficaram para 

sempre nas escadas do casarão, e também aponta o culpado do crime imputado à infeliz escrava: 

Bartolomeu, o filho bastardo de Jerônimo, rejeitado pela amada, colocou, nos seus pertences, o 

arsênico que ele usara para envenenar os filhos de D. Anicota. Nenhum dos personagens tem 

um destino feliz, a nenhum é concedido o direito de usufruir o conforto e a beleza do imponente 

casarão. Ao que parece, o próprio palacete também paga, também sofre uma punição pelos 

crimes ocorridos sob o seu teto: 

 

O velho sobrado é do estado, hoje. É uma carcaça de pedra preta. As paredes, 

carcomidas pelo tempo, umas em ruínas, outras escadeiradas, mostram o triste 

esqueleto do formoso sobrado de Jerônimo de Pádua. Só os morcegos e os 

duendes da lenda o habitam agora. Todo ele é desolação. Aquelas pedras 

parecem chorar. As recordações que essas ruínas guardam lacrimejam na 

memória popular. (FREITAS, op.cit. p.89) 

 

 

Considerações finais 

 

Antes de colocar um ponto final no seu folhetim, Clodoaldo retorna, no último 

parágrafo, ao tempo da enunciação e assume a narração em primeira pessoa, procurando fazer 

o leitor acreditar na veracidade dos acontecimentos narrados: 

 

D. Anicota, seu marido e irmãs e, mais tarde, os dois cunhados, ficaram 

residindo em Lisboa. Seus filhos e netos podem ainda existir. Poderão eles, 

através de nomes supostos, conhecer seus miseráveis progenitores? Se 

puderem a culpa não é minha, um evocador do passado com bastante piedade 
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para derramar algumas lágrimas por esses infelizes desconhecidos e já 

eternamente esquecidos. (Id. Ibid.) 

 

No encerramento da história, o autor lança mão de uma estratégia narrativa muito 

presente na prosa ficcional dos maiores romancistas brasileiros do século XIX, como José de 

Alencar e Machado de Assis, que, na medida em que buscavam dar ares de verdade àquilo que 

narravam, tentavam transmitir algum ensinamento ou uma lição aos leitores. Ao narrar a origem 

do nome do velho casarão de São Luís, o autor assume uma missão pedagógica junto ao público, 

através de suas “páginas vingadoras”, ensinando que todo o mal, por mais forte que seja, não 

resiste à força do tempo.  

 

Abstract: This study aims to highlight in O Palácio das Lágrimas, a narrative written by Clodoaldo 

Freitas, characteristics that link it to the feuilleton genre, as well as analyze its structural elements, 

emphasizing the place and the characters. The reading of the novel points out that the main character of 

the narrative is the "palace of tears"(O Palácio das Lágrimas), which is not the only scenario of the 

actions narrated, but becomes a symbol of the customs of the time depicted, the mid-nineteenth century, 

a period in which slavery still prevailed in Brazil, whose ills provide the main subject explored by the 

author, an acknowledged enthusiast of the abolitionist and republican cause. 

 

Keywords: History and Fiction; Feuilleton genre; O Palácio das Lágrimas; Clodoaldo Freitas 
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A PRESENÇA DE CAMÕES EM DRUMMOND 
 

Mônica Maria Feitosa Braga Gentil - UESPI/UTAD 

 

Resumo: O presente estudo pretende realizar uma leitura de Camões em outro contexto cultural, 

procurando avaliar, através dessa leitura, a recepção de sua obra no cenário brasileiro. Deste modo, 

buscam-se novas perspectivas para interpretação de um dos poetas portugueses mais representativos do 

século XVI. Acreditando que o exame da obra de Camões no Brasil não deve contentar-se somente com 

as referências ao seu nome, pensou-se também trabalhar a sua presença em outras esferas culturais, 

como nas obras de ficção, sobretudo as de poesia, a partir do diálogo estabelecido com poetas brasileiros 

do século XX. Neste sentido, achou-se válido analisar a imagem de Portugal em Carlos Drummond de 

Andrade, a partir da presença de Camões e Fernando Pessoa em sua obra, contribuindo para o 

fortalecimento das relações luso-brasileiras de um modo geral. Podem reconhecer-se na obra de Carlos 

Drummond de Andrade marcas temáticas e estilísticas do autor de Os Lusíadas ou das Rimas. Na 

verdade, Drummond atualiza os velhos topos camonianos, explorando temáticas que apontam para a 

percepção de um universo girando às avessas. Além disso, não apenas se vale de lugares comuns de 

tradição literária e poética, como também evoca e usa termos e estilos dessa tradição.  

 

Palavras-chave: Camões. Carlos Drummond de Andrade. Recepção. 

 

Não seria demais afirmar que boa parte dos poetas brasileiros, dos maiores aos 

menores já rendem algum tipo de homenagem a este grande vulto da poesia portuguesa, que 

https://imiranate/
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responde pelo nome de Camões. Por outro lado, também é verdade que, ao ampliar esse diálogo 

poético, os poetas portugueses não deixaram de prestar de diferentes maneiras, a sua 

homenagem aos representantes de poesia moderna produzida no Brasil, o que se deu, sobretudo, 

a partir Modernismo e de forma mais intensa a partir de meados do século XX. 

Nome que traduz de um lado, tradição e, de outro, modernidade, Camões resume uma 

das características mais importantes de poesia de Drummond: a capacidade de ser, ao mesmo 

tempo, clássica e moderna. Daí a possibilidade de reconhecer em sua obra algumas das marcas 

temáticas e estilísticas do autor de Os Lusíadas ou das Rimas. Na verdade, como se disse, 

apenas aparentemente díspares, pois, no fundo, Drummond atualiza os velhos topos 

camonianos do “concerto do mundo”, explorando temáticas que apontam para a percepção de 

um universo girando às avessas. Além disso, não apenas se vale de lugares comuns de tradição 

literária e poética, como também evoca e usa termos e estilos dessa tradição.  

Desconfia-se, portanto, que esse parentesco com a poesia de Camões talvez possa ter 

contribuído para que o nome do poeta mineiro viesse e ocupar, aos poucos, um lugar de 

destaque no panorama cultural português, felicitando o diálogo que se viria a estabelecer entre 

ele e alguns poetas portugueses do século XX. Nesse sentido, é que se achou válido examinar 

embora rapidamente, visto que este não corresponde ao tema central deste estudo, os reflexos 

mais visíveis de Camões na obra de Drummond. Luís de Camões é presença maior e recebe 

uma homenagem de Drummond de Andrade, no poema “História, coração linguagem”. Diz-

lhe: 

 

Luís, homem estranho pelo verbo 

és, mais que amador, o próprio  amor 

latejante, esquecido, revoltado, 

submisso, renascendo, reflorindo 

em cem mil corações multiplicado. 

(ANDRADE, 2002, p,278).  
 

 

No que diz respeito ao diálogo entre Camões e Drummond, Gilberto Mendonça Teles 

parece ter explorando a questão em um dos capítulos de Camões e a Poesia Brasileira e o mito 

camoniano na língua portuguesa, intitulado “A variante expressiva: Cammond & Drumões” 

(TELES, 2001, p.144). Aqui, ao partir das duas realidades que reciprocamente se sustentam, a 

língua e a literatura, Teles procurou aproximar os dois poetas. Os motivos, como ele mesmo 

afirma, são vários, mas o principal deles corresponde ao fato de Drummond ser um dos poetas 

que mais têm citado o texto ou o nome de Camões em sua obra.  



645 

 

 
 

Ademais todos sabem do papel desempenhado por Camões na ampliação e na 

renovação das possibilidades linguísticas do português, especialmente, se considerarmos a 

viagem literária a que ele se lançou, conjugando, harmoniosamente, o seu próprio tempo como 

o mundo moderno que se anunciava. De modo semelhante. O que também faz de Drummond 

um “clássico moderno” é o equilíbrio buscado entre dois tempos distintos: o passado e o 

presente. Como resultado, temos o fato de que sua obra, 

 

na qual se percebem os principais elementos da poética e da retórica  da 

primeira metade do século XX, é realmente uma obra o antigo e o moderno se 

veem entrelaçados: o antigo alimento moderno e o moderno restam o antigo 

num processo de permanente universalidade (TELES, 2001, p.262). 

 

Com efeito, ao pensar acerca das tendências estéticas assumidas pela literatura do 

século XX, representadas, sobretudo pelas diferenças vanguardas, Drummond chegou a 

considerar que se atingira certa exaustão dos processos de experiência com a palavra poética, 

admitindo que chegara a hora em que se fazia necessário. O mergulho na tradição, que se deu 

através da reativação de certos temas e formas clássicas, delas extraindo, não distante, novos 

efeitos poéticos, talvez tenha sido o recurso encontrado por Drummond para repensar a poesia 

frente às novas estéticas em vigor. 

Nesse sentido, o que Gilberto Mendonça Teles faz é um levantamento de elementos 

clássicos na obra de Drummond, apontando para duas direções: a primeira corresponde 

referentes à poética grega e latina, referências, sobretudo, a Homero, Virgílio e Catulo; e a 

segunda corresponde, por sua vez, aos elementos referentes à poética renascentista, 

representada por Camões. 

Quanto a esta segunda direção, Teles lembra que mais do que transfundir em sua obra 

temas e formas camonianas, como outras poetas de nossa língua fizeram, Drummond, ao 

conservar sua individualidade poética característica,  

 

não chegou tem teve necessidade de realizar essa transubstanciação, de modo 

que o número de referências a Camões revela, além do natural admiração ao 

Mestre, um simples recurso literário, funcionando às vezes como fonte de 

humor e de ironia, como modéstia, como mera citação e, é certo, de vez em 

quando impregnando, consciente ou inconscientemente, o seu processo 

criador (TELES, 2001, p.264). 
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O que de jeito revela a alta consciência poética de Drummond, que sempre buscou 

instaurar sua linguagem sobre as possibilidades expressionais da língua portuguesa. Assim a 

seu modo, também procurou ampliar e renovar as suas potencialidades linguísticas. 

Com efeito, a admiração de Drummond de Andrade por Camões aparece, 

especialmente, nas inúmeras evocações que faz a seu nome e a sua obra, esta última, incluindo 

entre os “bens” de que tem posse, que mais lhe rendem, mas que nunca fez constar de sua 

declaração, pois se incluem em suas “rendas ocultas”, como deixa transparecer na crônica 

“declare sua renda”, em Cadeira de Balanço: 

  

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 

verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou de 

calça da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros – 

sonhos; as árvores (…); a montanha – as crianças brincando (…); os versos 

de três poetas, um francês, um português e um brasileiro (ANDRADE, 1988, 

p.66). 

 

De acordo com Gilberto Mendonça Teles, apesar de Drummond não mencionar os 

nomes dos três poetas que a se refere, trata-se – conforme conseguiu opinar – de Verlaine, de 

Camões e de Manuel Bandeira. 

Para Teles, o desenvolvimento sistemático e vertical nas tendências nacionais da 

poesia do século XX, na obra de Drummond, obedeceria a sois tempos estilísticos: o primeiro 

terminaria com A Rosa do povo (1945), coroamento das tendências estéticas e temáticos dos 

primeiros tempos do Modernismo; o segundo, saldo do primeiro, constitui a vertente luminosa 

de sua obra, feita de uma poesia mais enigmática e noturna, de uma linguagem mais opaca, cada 

vez mais concentrada em si mesmo. Isso para mostrar que apenas duas vezes Drummond se 

refere a Camões nos cinco livros de poemas de sua primeira faça, nada menos de nove vezes 

aparece nome de Camões, além de referências claras à sua obra épica e lírica. Acrescente-se 

que nos livros de prosa – crônica contos e crítica – Teles menciona ter colhido, sem pretensão 

do levantamento rigoroso, nada menos que trinta alusões à obra camoniana. O que chamou a 

atenção do crítico foi o feito desses livros começarem a ser publicados a partir de 1944. 

Ocorrência esta que vai ao encontro da ideia de que o discurso literário de Drummond evolui 

de modo a revelar uma preocupação cada vez maior com a forma. 

Se essa nova vertente resultou da evolução das próprias concepções particulares acerca 

do fazer poético, também é verdade que foi, em certo sentindo, sugerida pela leitura de poetas 

estrangeiros que, em determinados aspectos, estavam adiantados: “Assim, “engajados” na 
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magia da linguagem e consistentes da participação do “engenho e arte” na verdadeira criação 

poética, os escritores brasileiros começaram a acrescentar à sua obra uma nova dimensão 

formal” (TELES,  2001, p.266). 

Essa dimensão foi, muitas vezes, mal interpretada, sobretudo quando se fala da 

“geração de 45”, mas que abriu caminho para a onda experimentalista que a seguiu, como se 

observa nos diversos movimentos poéticos que surgem a partir daí. Neste sentido, basta lembrar 

movimentos como o da “Poesia Concreta”, “Praxis”, “Processo”, entre outras tentativas válidas 

ou inválidas de renovar a poesia, voltando-se para a formalização. Mas interessa, sobretudo, o 

fato de que entre os poetas “estrangeiros”, o nome de Camões, com as suas Rimas começou a 

servir de exemplo à rigorosa construção poética, concorrendo inclusive para restaurar o gosto 

pelo soneto. Nesse sentido Claro Enigma (1951), de Carlos Drummond de Andrade, pode ser 

lembrado como um dos exemplos mais significativos. 

Com o objetivo de evidenciar a natureza do contato entre Drummond e Camões, Teles 

procurou mostrar as funções que desempenham na obra do poeta brasileiro as reiteradas alusões, 

as referências, as citações, as deformações e as imitações consistentes da obra do mestre 

português: tratar-se-ia do simples recurso retórico? De homenagem do leitor – poeta ou de 

influência profunda, de que nem mesmo Drummond às vezes tomara consciência? 

Os caminhos de análise foram, desse modo, resumidos em diferentes áreas semânticas, 

estabelecendo quatro tipos de “irradiações” camonianas na poesia e na prosa de Drummond: 1. 

Fonte de inspiração – atividade de modéstia; 2. Simples ilustração; 3. Influências (palavras, 

imagens, ritmos, alusões, citações, nominalizações; 4. Motivo de humor/ironia. 

Quanto à primeira, como fonte de inspiração, constatou-se que a referência ao nome 

de Camões tem na poesia de Drummond um sentido, às vezes, decorativo e retórico. Surge 

como uma forma de o poeta revelar uma pretensa modéstia em relação às suas grandes fontes 

de leitura. Senão vejamos o poema “O mito”, extraído da obra A Rosa do Povo: 

 

Sou eu, o poeta precário  

que fez de fulano um mito,  

nutrindo-me de Petrarca,  

Ronsard, Camões e Capim.  

(ANDRADE, 1945, p.64). 

 

Se o poeta insiste em ocultar-se atrás dessa atitude de modéstia dissimulada, Camões, 

por sua vez, aparece como arquétipo. Disso é exemplo o “Poema – Orelha” inserto em  A Vida 

Passada a Limpo:  
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Não me leias se buscas  

flamante novidade  

ou sopro de Camões. 

Aquilo que revelo 

e o mais que segue oculto  

em vítreos alçapões 

são notícias humanas,  

simples estar- no – mundo,  

e brincar de palavras 

(ANDRADE, 2013, p. 9).  

 

Em relação à segunda “irradiação” camoniana como simples ilustração, percebeu-se 

que o nome de Camões surge como fonte de elucidação na obra de Drummond, isto é, ele parece 

recorrer ao nome do poeta português para comprovar alguma ideia, mas sem cair nas citações 

pretensiosas. Assim, em Passeios na Ilha (1952), ao falar de Américo Facó, escreve que, “em 

português, cultivaram a sextina Camões, Diogo Bernardes, Sá de Miranda e outros antigos” 

(ANDRADE, 1952, p.25). Já em Versiprosa (1967), num poema intitulado “À deriva”, diz:  

 

musa, nesta crônica dispersa, 

cabe uma palavra palavrinha a Portugal 

de Camões, de Pessoa, que alicerça 

a nossa fé no espírito.  

(ANDRADE, 1967, p.28).  
 

É óbvio que citações como estas só têm objetivos de erudição ou de ilustração, pois 

refletem muito mais o eu do poeta do que qualquer assimilação externa, visto que fazem parte 

do sistema criador, envolvendo um complexo de rede de significantes e significados no contexto 

drummondiano. 

Quanto à terceira, “a influência” de Camões, estão compreendidas aqui absorções e a 

integração e não apenas a simples imitação. É nesse sentido que se pode afirmar que, em alguns 

poemas de Drummond, se reconhece a influência de Camões, isto é, absorção, assimilação e 

integração camonianas. Assim, as dívidas de umm escritor para com o outro passam a receber 

o nome de “influências” e, mais recentemente, de “ecos”, “repercussões”, “ressonâncias” ou 

“reflexos”.  Isso acontece quando certos elementos de precedência da poética do autor 

português passam a ser “utilizados” como parte inerente do ato criador drummondiano e não 

como recurso “retórico” exterior. Esses elementos ligam-se a traços estilísticos a temas 

específicos da poesia da poesia de Camões, que, consciente ou inconscientemente, podem ter 

sido em pregados por Carlos Drummond de Andrade: “Não há só claras alusões, como 
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principalmente certos indícios de ritmo, de versos de palavras, de imagens que mostram que a 

leitura de Camões tem sido para Drummond um recurso também de criação poética” (TELES, 

2001, p.270). 

Inúmeros são os exemplos em que versos ou palavras camonianas parecem ter animado 

as construções do poeta brasileiro, mostrando as possíveis aproximações estilísticas entre a sua 

poesia e a do poeta português. É o que se pode perceber nos seguintes versos do poema “A 

bomba” presente na obra drummondiana Lições de Coisas (2012), designadamente, no 

exemplo: “A bomba (…)/ furtou e corrompeu elementos da natureza e mais furtara e 

corrompera” (ANDRADE, 2012, p.83), que vem lembrar o soneto de Camões, que começa 

com o verso: “Sete anos de pastor Jacob servia” (CAMÕES, 2005, p.131), em que o mais-que-

perfeito do penúltimo verso ”mais servira, se não fora/ para tão longo amor tão curta a vida” 

(CAMÕES, 2005, p.131) torna-se material identificador. O mesmo verso de Drummond pode 

ser aproximado da passagem de Os Lusíadas, em que se faz referência ao Brasil: “Na quarta 

parte nova os campos ara;/ e, se mais mundo houvera, lá chegara” (CAMÕES, VII. 14, p.178). 

Noutro poema “O homem; as viagens”, publicado na coletânea As impurezas do Branco (2012), 

Drummond fala em um bicho da terra: “O homem, bicho da Terra tão pequeno” (ANDRADE,  

2012, p.27), que se encontre no Canto I, de Os Lusíadas: “Contra um bicho da terra tão 

pequeno?” (CAMÕES I. 106, p.27) e na Canção IX, de Rimas, em que se lê:” contra um corpo 

terreno,/ bicho da terra vil e tão pequeno” (CAMÕES, 2005, p. 222). Drummond teria recorrido 

à lírica ou à épica? Ou teria absorvido a imagem da leitura de ambas? Esses poemas são apenas 

alguns dos muitos exemplos que se poderia trazer, como bem mostrou Gilberto Mendonça 

Teles.  

Não se pode deixar de mencionar o poema “A máquina do mundo”, de Claro Enigma 

(2012). Este poema é, com efeito, o que mais foi estudado comparativamente com Camões. 

Tem sido comum confrontá-lo como episódio da “grande máquina do mundo” de Os Lusíadas 

(canto X), mas, na verdade, aproxima-se da canção IX, de Rimas, a que começa com o verso 

“Junto de um seco, fero e estéril monte” (CAMÕES, 2005, p. 220). Não é nosso objetivo 

analisá-los comparativamente aqui. Basta reconhecer que a aproximação com Camões também 

se dá através de traços estilísticos: 

 

Há palavras e expressões que, embora possam não existir no canto X, 

denunciam a preocupação épica como: “périplo”, perdera”, coorte”, 

“formidável”, a sequência “olha”, “repara”, “ausculta”, “vê”, “contempla”, 

“ser terrestre”, “volta ao mundo”, “deuses”, “engenho”, “pousara” e 

“perdera”. Há ainda, ritmos, ordem indireta, repetições e concretizações 
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semânticas que parecem oriundos da poesia camoniana, além de antítese na 

concepção da “máquina do mundo”. Macromáquina em Camões e 

micromáquina em Drummond (TELES, 2001, p.274-275). 

 

Isso tudo mostra que Drummond sobe encontrar nos clássicos o material possível e 

passível de recriação poética moderna. O que fez, nesse sentido foi com tamanho equilíbrio que 

se tornou, ele mesmo, um clássico moderno. 

Por fim, quanta a quarta e última área semântica, como objetivo de humor/ironia, 

importa no estudo comparativo entre Camões e Drummond: “Valendo-se da citação camoniana, 

Drummond consegue criar nos seus textos de prosa ou de poesia uma situação humorística que 

resulta quase sempre do choque entre o épico e o satírico” (TELES, 2001, p.274-275). 

Isso se dá através da mistura de elementos clássicos com elementos corriqueiros, 

criando situação de humor que muitas vezes deslizam para a ironia sutil. É o caso de “A eleição 

diferente”, de Fala Amendoeira (1957). Ao comentar a situação das várias seções eleitorais 

num dia de eleição no Rio de Janeiro calorento, assim se expressa à seção da Tijuca: 

“Passarinhos traziam no bico delicado o material da eleição, pelos caminhos perfumados de 

resinas e corolas silvestres, para enlaçados os perseguiam aos gritinhos e risadinhas, como o 

Canto IX dos Lusíadas. Quando um colibri se deixa pegar, as cédulas que ele transportava eram 

todas do candidato preferido pelo casal, e o casal preferia sempre os melhores nomes”. Em 

outra crônica poética publicada no Jornal do Brasil (24/06/1972), encontramos uma 

“antibucólica 72”, criticando a poluição geral: “Nó mais, verde, nó mais, que a língua tenho/ 

(Camões que me perdoe, com seu engenho) /acidulado e a voz enrouquecida. / Já tusso, já 

sufoco, já me vejo/ na horizontal postura inarredável/ só de parar um mísero legume” 

(ANDRADE 1972, p.15). Aqui, além da referência expressa ao nome de Camões, há também 

a utilização de trechos do canto X de Os Lusíadas: “Nô mais, Musa, nô mais, que a Lira tenho/ 

Destemperada e a voz enrouquecida” (CAMÕES X. 145, p.283), ou ainda, “Nô mais, Canção 

nô mais; qu’ irei falando” (Camões 2005: 229), como na Canção X, de Rimas. Sabe-se que este 

consiste num dos exemplos mais comuns de intertextualidade: a paródia, que é construída por 

Drummond através de interligações de diferentes textos camonianos. 

É, contudo, no poema “Em a/grade/cimento”, de Viola de Bolso II (1967), que 

Drummond realiza a fusão dos significantes Drummond e Camões, criando o sintagma irônico 

– Cammond & Drumões – com que Gilberto Mendonça Telles nomeou seu estudo sobre as 

ressonâncias da obra camoniana nas composições de nosso poeta. É o amador transformado na 

coisa amada. Vale transcrevê-lo para que se perceba a engenharia retórica de Drummond, o seu 
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poder de decompor as palavras e criar uma plurivalência de sentidos. O ludismo com que 

envolve o leitor faz transitar entre humor e a ironia em versos carregados de alusões 

quinhentistas: Segue, então, o poema:  

 

Cammond & Drumões: Sant’lago!  

que eu nunca v/ira os 2 juntos, i/mago da Br/ucharia 

ou brinco aniversitário  

tez-sido de novas jérseis  

que ao vê-lo me sinto gag/o? 

 

Quina má de nau no mu(n)do  

levou K de goa em goa 

a nãofragar em Drum-onda?  

E maquin/ais tal approach  

Sem que Vaz dôlho vasado 

Vos rcucrimine, ó malino? 

 

Oiça ou ousa? Fray Luís  

de Soisa também maq’nista  

do grão te/atro Del modo  

m ‘in/cita no lauto Aulete à dire; cette machine  

aquiqpitalizine. 

 

Mack-in/ação que Rey-mundo  

já + oiçara tr/amar  

pois de Luís o luisd/ouro  

eis se cãoverte em dês/ouro  

no ex-passo de um 2°  

mal-drummundo.  

 

Siv’ano, se vana verba 

averba o fá de meu grão, 

salve! Mas salviando antes  

o mão-quinado lusíada  

que druma em glória no alão  

bãobalalão.  

(ANDRADE, 1967, p. 13). 
 

 

Para além dos aspectos estilísticos que foram referidos, na tentativa de estabelecer uma 

correspondência entre o poema brasileiro e Camões, lembramos que vários poemas de 

Drummond, não só pela recuperação das formas clássicas, com o soneto, mas pela temática 

desenvolvida, inscrevem-se na tradição ocidental da poesia lírica, aproximando-se citar, entre 

tantos, o soneto “domicílio”; de Fazendeiro do Ar (1954), em que se reconhecem certos ecos 

camonianos que ressoam no motivo platônico do exílio, na perspectiva de uma pátria ausente, 

abstrato, intemporal: 
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… O apartamento abria  

janelas para o mundo. Crianças vinham  

colher na maresia essas notícias  

da vida por viver ou da inconsciente 

 

saudade de nós mesmo.  

A pobreza da terra era maior entre os metais  

que a rua misturava a feios corpos, 

duvidosos na pressa. E do terraço 

 

em solitude  os ecos refluíam  

e cada exílio em muitos se tornava  

e outra cidade fora da cidade 

 

na garra de u anzol ia subindo, 

adunca pescaria, mal difuso,  

problema de existir, amor sem uso. 

(ANDRADE, 1954, p. 108). 
 

 

Vale lembrar que foi Camões quem cunhou o sentido de saudade conhecido hoje, pois, 

para o autor de “Alma minha”, a saudade será sempre um “desejo de uma felicidade fora do 

mundo” (LOURENÇO, 1999, p.29). 

Lembraremos mais um poema “história, coração, linguagem”, de A Paixão medida 

(1980), em que Drummond faz uma de suas últimas homenagens ao poeta lusitano: 

 

Dos heróis que cantaste, que restou 

senão a melodia do teu canto?  

(…) 

tu és a história que narraste, não  

o simples narrador. (…) 

Luís, homem estranho, pelo verbo  

és, mais que amador, o próprio amor 

latejante, esquecido, revoltado, 

submisso, renascendo, reflorindo  

em cem mil corações multiplicado. 

 (…) 

Já tenho uma palavra pré-escrita  

que tudo exprime quanto em mim se turva.  

Pelos antigos e pelos vindouros,  

foste discurso de geral amor.  

Camões – oh som de vida ressoando  

em cada tua sílaba fremente  

de amor e guerra e sonho entrelaçados… 

 (ANDRADE, 1980, p.276-278).  
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Quanto à última referência de Drummond de Andrade a Camões, esta, certamente, 

corresponde à epígrafe da edição póstuma de O Amor Natural (1992: 3), que estabelece com o 

Canto IX, de Os Lusíadas uma recepção por intertextualidade de grau máximo por citação, 

através do verso: “O que deu, pera dar-se, a natureza” (CAMÕES IX. 76, p.242),  

Depois deste excurso sobre os subtextos camonianos e os intertextos de Drummond, 

podíamos ainda mencionar a presença de alguns outros temas recorrentes na poesia de ambos 

os autores, como: as contradições amorosas, os dilemas humanos, as tensões existenciais, a 

apropriação da atividade poética, o desconcerto do mundo, a postura filosófica… Enfim, o 

desenvolvimento de cada um desses temas é um chamado sedutor e contemplaria matéria para 

um novo estudo. Mas por ora, paramos por aqui. 
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ETHOS EM TEXTOS ESCOLARES PRODUZIDOS POR SURDOS 
 

 Katiúscia Macêdo Cardoso Brandão – SEDUC/PI  

Orientadora: Maria Auxiliadora Martins Borges - CEAD 

  

“Instrui-se pelos argumentos; comove-se pelas paixões; insinua-se pelas condutas”.   
(Gibert, séc.XVIII)  

  

Resumo: O presente trabalho analisa textos escolares de alunos surdos à luz da Análise do Discurso 

Francesa no que se refere à construção do ethos discursivo. Para tanto, segue a noção de ethos nos 

estudos de Maingueneau (2015), como também a contribuição de Amossy (2014) sobre o conceito de 

estereotipagem. Utilizando o esquema da cena genérica, por meio da análise de elementos pré-

discursivos e os estereótipos, busca-se identificar a constituição do ethos de surdos para a elaboração 

de estratégias metodológicas efetivas. Os sujeitos da pesquisa são cinco alunos surdos do terceiro ano 

do Ensino médio de uma escola pública. Constata-se que o surdo afirma-se a partir da adoção e 

expansão da língua brasileira de sinais.  

  

Palavras-chave: Ethos discursivo. Surdos.  Imagem de si. Estereótipos.  

  

Introdução  

  

A trajetória do surdo é um discurso de oprimidos. Aliado a esse discurso encontra-se 

o processo de desumanização que o opressor causa aos seus oprimidos.  

  

Um dos elementos básicos na mediação opressores oprimidos é a prescrição. 

Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. Daí, o 

sentido alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora 

no que vimos chamando de consciência “hospedeira” da consciência 

opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento 

prescrito. Faz-se à base de pautas estranhas a eles as pautas dos opressores. 

(FREIRE, 1987, p. 34)  

  

Desde a Antiguidade, as pessoas surdas têm seus direitos controlados, entre eles e 

principalmente, o direito à Educação, mediado pela voz que sempre foi considerada um fator 

predominante para a humanização. Partindo desse pressuposto, os surdos foram 

desconsiderados, excluídos de todas as decisões sociais e legais.  
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A identidade surda aliada a não existência, não inteligência, foi responsável por uma 

educação oralizada, tentativa ainda atual de transformar o aluno surdo em aluno que fala. Em 

vão, os surdos sofreram durante anos o estigma de incapazes, desnecessários no panorama 

educacional. Para SKLIAR (2013, p. 7)  

  

“As ideias dominantes, nos últimos cem anos, são um claro testemunho do 

sentido comum segundo o qual os surdos correspondem [...] instituições 

especiais que foram reguladas tanto pela caridade e pela beneficência, quanto 

pela cultura social vigente que requeria uma capacidade para controlar, 

separar e negar a existência da comunidade surda, da língua de sinais, das 

identidades surdas e das experiências visuais, que determinam o conjunto de 

diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos”.  

  

Alguns educadores, por motivos diversos, entre eles familiares ou religiosos, 

avançaram no ensino para surdos, e com estratégias também diversificadas ampliaram os 

estudos transformando a aprendizagem dos surdos numa perspectiva transitória – tentativas 

para promoção de interação e entrada desse público no meio social.  

A língua Brasileira de Sinais (Libras) institucionalizada com a Lei n. 10.436, de 24 de 

abril de 2002 – “Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização 

corrente das comunidades surdas do Brasil” - como tentativa para uma comunicação eficaz e 

capaz de tornar o surdo um cidadão consciente da realidade que o cerca.   

Apesar disso, a educação do surdo no Brasil vem trilhando um caminho de descobertas 

cheio de incertezas e de dúvidas, instrumentos essenciais para a prática do pesquisador. Os 

estudos nessa área vêm a passos lentos, mas já se apontam perspectivas que vislumbrem a 

reflexão acerca da qualidade do ensino inclusivo no Brasil. Partindo dessas pesquisas, a 

inclusão do aluno surdo pode dar-se de forma a garantir-lhe o espaço mais participativo e eficaz.  

  

Escola inclusiva? – Fundamentos teóricos  

  

A escola não é preparada para educar alunos surdos. É a partir desse enunciado que 

queremos construir a ideia. O panorama que aqui se apresenta é uma escola pública de Ensino 

médio, especificamente numa sala de terceiro ano – série importante na tomada de decisões 

para o futuro.     
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Muitos professores se deparam com esse quadro diariamente e então surgem as 

dúvidas: Quem são os alunos surdos? Como se enxergam nesse espaço escolar? O que querem?  

Essas inquietações surgiram a partir do encontro com alunos num momento muito 

importante e numa inclusão incompleta. A educação para uma cidadania plena permeia o 

reconhecimento de um sujeito ativo, consciente de sua importância para um futuro mais justo. 

Para que o professor reconheça a necessidade de participação do aluno surdo é 

necessário à compreensão e o reconhecimento da cultura surda, a partir dos seus traços 

identitários.  

Partindo dessa ideia, propõe-se a seguinte reflexão: Qual a constituição de imagem 

de si (ethos) produzida em textos escolares por alunos surdos do terceiro ano do Ensino 

Médio?   

   

Linguagem e surdez: relações e desencontros  

  

É muito importante para a comunidade surda o estudo acerca da linguagem e sua 

relação com a surdez, e a Linguística tem se preocupado muito com os aspectos formais da 

linguagem, principalmente porque permeia pelos aspectos sócios históricos.  

O Congresso de Milão, em 1880, causou na educação dos surdos um retrocesso no que 

se refere ao uso da sua língua, Libras. O oralismo puro foi imposto de forma que os surdos 

pudessem participar da sociedade ouvinte, obrigando-os a renegar sua língua em prol da 

maioria.   

Segundo GOLDFELD (2002, apud VASCONCELOS, 2006, p. 65),  

  

Os surdos e suas comunidades, como os povos dominados, foram proibidos 

de utilizar suas línguas, de contarem suas piadas, de dividirem suas ideias. No 

lugar dessa língua proibida lhe ofereceram outra, extremamente importante 

para seu convívio com a sociedade em geral, mas também extremamente 

difícil de ser aprendida e praticamente impossível de ser adquirida por meio 

do diálogo, de forma espontânea.  

  

A aquisição da linguagem pelo surdo é alvo de muitos debates e envolve concepções 

divergentes, tais como a possibilidade de o indivíduo surdo poder ou não desenvolver a cultura 

surda. SANTANA (2007 p. 22) nos traz uma reflexão sobre essa situação:  

  

Surge uma série de dicotomias quando discutimos o tema surdez, e estas 

refletem as diferentes posições que os surdos têm de tomar diante da 
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impossibilidade de ouvir. Não são posições tomadas ao acaso, tampouco são 

ideologicamente neutras. Elas estão relacionadas com os conflitos e as 

pressões sociais que os surdos enfrentam na sociedade ouvinte: 

deficiente/diferente; cultura surda/cultura ouvinte; 

normalidade/anormalidade; linguagem oral/ língua de sinais.   

  

Apesar dos avanços neurolinguísticos, as questões culturais ainda dificultam muito o 

acesso do surdo ao mundo letrado, quer seja por meio da língua de sinais ou do português, sua 

segunda língua.   

Os aspectos linguísticos que envolvem os alunos surdos quer na sua língua – Libras 

ou da língua da maioria ouvinte – Língua Portuguesa, perpassam por dificuldades nas práticas 

pedagógicas que fracassam principalmente na alfabetização.  

 

Ethos Discursivo e Estereótipo  

  

A noção de ethos remonta na Antiguidade, com a Retórica de Aristóteles, ao qual 

consistia em causar uma boa impressão para convencer o auditório.  

O estudo do ethos na AD surge com a teoria polifônica de DUCROT (1987, p.188189):  

  

Um dos segredos da persuasão tal como é analisada a partir de Aristóteles é, 

para o orador, dar de si mesmo uma imagem favorável, imagem que seduzirá 

o ouvinte e captará sua benevolência. Esta imagem do orador é designada 

como ethos [...] Na minha terminologia, direi que o ethos está ligado ao L, o 

locutor enquanto tal: é enquanto fonte de enunciação que ele se vê dotado.  

  

Mas somente com Maingueneau é que o ethos toma a forma de construção de imagem 

de si, ampliando os conceitos antes apresentados e certo status que legitima seu dizer. 

Maingueneau (2015) adverte que sua definição de ethos discursivo se inscreve num quadro da 

Análise do Discurso que vai além da proposta da retórica antiga, mas sem romper totalmente 

com a concepção aristotélica.  

Embora possa apresentar muitas faces, adotaremos a noção de ethos no quadro da 

análise do discurso, com Maingueneau e Amossy, tornando, pois, o objeto discursivo como o 

corpus a ser analisado: objeto esse sócio discursivo, pertencente a um contexto sócio histórico.  

  

- o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é uma  
“imagem” do locutor exterior a sua fala;  

- o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o 

outro; -uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um 
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comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de 

uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma num a 

determinada conjuntura sóciohistórica (MAINGUENEAU, 2015, p. 17).  
  

O desafio de se propor construir um ethos discursivo de alunos surdos vai além da 

pesquisa em si. Ele sobrepõe em dificuldades surgidas para se elencar elementos plausíveis ao 

estudo: entonação, gestos, ritmo... Mas há que se julgar o material escrito e a cena enunciativa, 

com as escolhas de palavras até o planejamento estrutural do texto. Para tanto, AMOSSY (2014, 

p. 9) contribui:  

  

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 lingüísticas 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.  

  

Tão importante quanto a cena de enunciação – espaço de enunciação – será a de 

estereótipo para imagem pré-discursiva. Ambos constituem aliados na constituição do ethos. 

Para Maingueneau (2015), o ethos pré-discursivo é a imagem prévia que o coenunciador cria 

do enunciador antes mesmo que ele (enunciador) fale.  

  Para a constituição da imagem de si precisamos buscar e discutir aspectos ligados à 

formação do pré-discursivo. Dentre eles, citamos a estereotipagem, que para Amossy (2014, 

p. 125), “[...] é a operação que consiste em pensar o real por meio de uma representação 

cultural preexistente, um esquema coletivo cristalizado”.  

 Todos os elementos acima discutidos estão presentes no esquema:  

Quadro1: Processos discursivos do Ethos 

 

   Fonte:  MAINGUENEAU (2015, p. 19)   
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Segundo o esquema, o ethos compõe-se de duas partes: o ethos pré-discursivo e o ethos 

discursivo. Há uma relação de reciprocidade entre eles, pois o pré-discursivo pode ou não vir a 

ser confirmado, já que representa a imagem inicial.   

O ethos discursivo caracteriza-se a partir do ethos dito e do ethos mostrado. Para 

HEINE (2007)   

  

O ethos dito seria aquele criado através das referências diretas ao enunciador, 

enquanto o ethos mostrado estaria no domínio do não explícito, da imagem 

que não está diretamente representada no texto, mas que pode ser construída 

através de pistas seguidas pelo co-enunciador. [...] eles relacionam-se 

mutuamente, já que não há uma linha clara de separação entre o explicitado e 

não explicitado.  

  

Na base do esquema, os estereótipos – modelo cultural preexistente – que por sua vez, 

ligam-se ao pré-discursivo e o ethos discursivo. A imagem de si (ethos) forma-se na interação 

dos elementos prévios, explícitos e implícitos ao discurso.  

  

Os textos nos “dizem” – análise dos trechos  

  

O material a ser analisado foi produzido durante o ano letivo de 2015, numa sala de 

terceiro ano do Ensino Médio Regular, durante as aulas de língua portuguesa e/ou em momentos 

disponíveis para os alunos surdos, na biblioteca escolar. São cinco alunos surdos, dentre eles, 

somente um nasceu ouvinte.  

Os textos foram propostos para a pesquisa e também com o intuito de provocar a escrita 

em língua portuguesa, aspecto discutido em tópicos acima.   

 Pela especificidade da pesquisa os textos foram diversificados: a autobiografia, 

redação para o Enem (dissertativo-argumentativo) e entrevista escrita.   

As condições de produção são elementos relevantes para a pesquisa, já que compõem 

a descrição das circunstâncias nas quais o discurso foi produzido. As escolas regulares ainda 

não conseguiram adaptar às reais necessidades de acessibilidade e sucesso escolar dos alunos 

especiais a que se pretende uma educação de democracia e qualidade.   

  Aspectos estruturais são adquiridos aos poucos – rampas, sinalização, embora a 

qualificação dos profissionais que trabalham nessas escolas ainda não atingiu o esperado: o de 

tornar o espaço escolar um espaço bilíngue e multicultural. Os professores, agentes diretos na 

aprendizagem, não conseguem ministrar aulas em Português e Libras (no caso da surdez como 



660 

 

 
 

deficiência). Os intérpretes ainda são selecionados periodicamente, num longo processo 

seletivo, ficando só a ele a responsabilidade de repassar as falas aos alunos surdos.  

 No caso pesquisado, os alunos frequentavam uma sala superlotada, cerca de 50 alunos, 

dentre eles, cinco surdos. Esse foi um dos grandes obstáculos para que fosse desenvolvido um 

atendimento mais direcionado as dificuldades com o manuseio da Língua portuguesa, segunda 

língua para eles.  O intérprete foi selecionado mês de abril, quando o ano letivo já tinha quase 

dois meses de funcionamento. As relações de afetividade ou na sua maioria, a falta dela já havia 

se estabelecido.  

Dentre os pesquisados, um somente vinha de um ensino direcionado ao surdo, estudou 

em outra região, numa escola bilíngue. Os outros quatro oscilavam entre escola especial e escola 

regular. Ora frequentando, ora desistindo. Ou seja, vinham de um histórico fracassado e 

desmotivador.  

 Esses traços pré-discursivos são percebidos em alguns trechos “[...] começar a escola 

inclusão eu tenha vergonha não coragem comunição com amigos mas eu não saber nada 

estudar minha mãe ja percebeu que resolver outra escola tambem igual não comunição com 

amigos eu estava calada sempre andar escola.”(grifo nosso); [...] que não coragem de 

conversar com alunos ouvintes, depois dois meses abandonei estudar”. Também em [...] faltam 

intérpretes, mas continuar problemas na escola.  

Apesar de não terem muito apoio estrutural e pedagógico, os alunos surdos contam 

com a ajuda dos colegas de classe, o que os deixa mais felizes e sentindo-se mais respeitados, 

como em “Eu tenho muitos colegas da minha sala, mas dois colegas sabem bem falar em libras 

quase ser intérprete, gosto muito de atentar com colegas normal, eles também me ajudar fazer 

trabalhos, seminários ou provas”.  

Outro ponto a ser destacado é que a relação de afetividade ou de respeito perpassa pela 

aprendizagem da Libras – canal de convite à cultura surda. Podemos elencar “[...] porque tem 

alguns que procuram entender aprender com os surdos a nossa língua, para mim é muito ruim 

conviver com alguns ouvintes que não entendem”. E [...] “Os surdos gostam muito dos ouvintes, 

mas ouvintes não conhecem cultura surda e faltou de comunicação língua de sinais” (grifo 

nosso). Confirma SACKS (2010, p. 28-29):  

  

Os surdos sem língua podem de fato ser como imbecis – e de um modo 

particularmente cruel, pois a inteligência, embora presente e talvez abundante, 

fica trancada pelo tempo que durar a ausência de uma língua. Assim o abade 

Sicard está correto, além de ser poético, quando escreve que a introdução da 

língua de sinais “abre as portas da [...] inteligência pela primeira vez”.  
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 A garantia do uso da língua de sinais como meio de interação na escola possibilitou 

ao surdo à busca de seu espaço nos meios acadêmicos e sociais, confirmado nos trechos que 

enfatiza “[...] sou surdo, mas feliz; [...] me sentir ser feliz pra conseguir entender”.  

 O sentimento histórico de impotência e inferioridade presente em muitos relatos, uma 

busca incessante em ter seu espaço se apresenta em “Os surdos sofrem porque ouvintes têm 

provocados burros e pensam surdos não sabem coisas [...]”. (grifo nosso)  

 Todos os discursos analisados perpassam pela ideologia histórica do surdo como 

incapaz, ininteligente, transformando-os em estereótipos da ignorância e sem cultura. A partir 

dessa imagem pré-discursiva, convém utilizarmos PERLIN (2013, p. 55) em:   

  

O individuo surdo faz parte dos movimentos marginalizados. Qualquer 

comportamento negativo de sua parte provoca distorções e estereótipos dentro 

de uma situação de dominação. [...] O surdo foi acumulando estereótipos que 

tem forçado cada vez mais a hegemonia discriminatória de sua produção 

cultural.   

  

O que se espera de um surdo no terceiro ano do Ensino Médio? O ethos pré-discursivo 

corrobora o estereótipo de que não têm a mesma capacidade dos ouvintes – “pois é, elas (as 

pessoas) pensam que surdo não é igual de ouvinte, também ficam rindo[...]”.  

Um trecho que foi repetido em sessenta por cento dos textos foi [...] sou surdo normal. 

Pretende-se, com isso, reforçar o sentido de busca da identidade surda na apreensão da 

normalidade. De acordo com SANTANA (2007, p. 23) em “A discussão sobre o normal e o 

patológico antecede a discussão de surdez como diferença ou deficiência. Definir o que é 

normal ou anormal não diz respeito apenas a questões biológicas, mas, principalmente, a 

questões sociais”. Embora haja conquistas nas áreas jurídicas no campo da busca de direitos, 

essa autoafirmação ainda torna-se necessária para alguns surdos.  

  

O ser surdo – últimas palavras? – considerações finais  

  

Buscou-se a concepção de ethos seguindo Maingueneau (2015) a partir da proposta 

por Ducrot (1987), para o qual a imagem de si realiza-se através da maneira de dizer e da 

interação com o auditório. Essa imagem pode ou não suscitar a adesão, mantendo uma relação 

com a noção de estereótipo, desenvolvida por Amossy (2014).  
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As possibilidades de contato e conhecimento da língua de sinais – Libras - condiciona 

ao sucesso do surdo nas relações interpessoais e sociais. Portanto, a aquisição da língua por 

meio dos ouvintes é o elemento essencial para a aceitação e contato efetivo com os surdos.  

O ethos aqui constituído possibilita a formação de um pré – discursivo à imagem de 

impossibilidade cognitiva do surdo na sociedade contemporânea, o aluno surdo liga-se as 

demandas de uma sociedade ouvinte opressora e de uma inclusão apenas jurídica.  

Aliado a esse ethos pré-discursivo, forma-se uma imagem de surdos em busca de seu 

espaço, mais conscientes dos direitos e das suas possibilidades diante de uma comunicação 

possível – Libras, como também das atitudes de ouvintes que buscam serem usuários dessa 

Língua.  

Sendo assim, a imagem do surdo, aluno de escola pública e regular, confirma o 

discurso do oprimido apresentado no início desse artigo. Ela se insere numa imagem de 

conscientização e libertação. Consoante Freire (1987, p. 12): “[...] a conscientização, que lhe 

possibilita inserir-se no processo histórico, como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na 

busca de sua afirmação”.  

Por conseguinte, uma educação mais acessível perpassa por conhecimento acerca do 

auditório, da imagem de si (ethos) dos educandos e quais as alternativas a que ela os dispõe. É 

importante que a escola inclusiva conheça seu público, suas implicações para que possa elaborar 

estratégias eficientes e os surdos possam de fato ter acesso a uma educação de qualidade, com 

um ensino mais eficaz.  

 

Abstract: This article analyzes textbooks for deaf students in the light of the French Discourse Analysis 

in relation to the construction of the discursive ethos. To do so, follow the notion of ethos in studies of 

Maingueneau (2015), as well as the contribution of Amossy (2014) on the concept of stereotyping. Using 

the scheme of the general scene, through the analysis of pre-discursive elements and seeks to identify 

the constitution of the deaf ethos stereotypes for the development of effective methodological strategies. 

The subjects are five students of the third year of high school public school. It appears that the deaf 

states from the adoption and expansion of Brazilian sign language.  

  

Keywords: Ethos discourse. Deaf. Image of themselves. Stereotypes.  
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RESUMO: A literatura, como elemento formador do pensamento crítico e social do indivíduo, necessita 

ser repensada pelo modo como é abordada em sala de aula, criando e recriando formas de interação entre 

o leitor e o texto. Pensando no seu desenvolvimento através de habilidades cognitivas centradas na 

construção de significados, compreensão textual e letramento, o estudo da literatura vem oportunizar o 

indivíduo a ampliar e interagir com suas ideias sobre o texto literário. Partindo destas observações, este 

estudo se propõe discutir o processo de ensino da literatura voltado para a construção de representações; 

registrar a importância de um ambiente cooperativo para o enriquecimento das formas interpretativas 

do aluno; exemplificar a construção de representações na obra O tigre na sombra (2012) de Lya Luft, 

através do método explorado por Judith Langer (2005). Para isso utilizou-se como base teórica Bakhtin 

(2003), Jauss (1994), Cosson (2009) entre outros. A partir de então, constata-se contribuições 

expressivas através da construção de significados realizadas frente as experiências pessoais e culturais 

do leitor sobre o texto, dando um novo sentido a forma de ensinar e repensar a literatura. Explorando 

ambientes cooperativos que convidem os alunos a manifestarem suas idéias, lançar novos 

questionamentos que promovam a produção de representações mediadas pela figura do professor e, por 

consequência, inseridas em sua pedagogia prática.  
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Palavras-Chave: Ensino. Construção de representações. Ambientes Cooperativos. O tigre na sombra.  

  

  

Considerações iniciais   

 

A forma como se lê o texto literário em sala de aula contribui intensamente a respeito 

da aproximação do leitor com o texto e suas particularidades. Diante de uma perspectiva tediosa 

sobre o ensino da literatura permeia no meio educacional a dificuldade de se fazer leitores 

assíduos, construtores de um pensamento crítico que venham a aprimorar o letramento, bem 

como conectar a leitura ao espaço vivido, ou seja, ao mundo que o rodeia de forma que proceda 

a refletir e, assim, transformar crítica e subjetivamente o ser humano.  

Na busca por estratégias específicas que torne relevante o uso das experiências vividas 

pelos alunos e sua relação com o texto literário,  intencionasse discutir o processo de ensino da 

literatura voltado para a construção de representações que impulsiona a formação do ensino e 

aprendizagem a partir das construções empreendidas pelos alunos de acordo com idéias 

exploradas em grupo, ofertando um novo horizonte de possibilidades que ajude a criar uma 

melhor compreensão sobre literatura e formação de textos. Utilizando de “[...] imagens, 

questionamentos, discordâncias, previsões, argumentações e intuições, relacionados, que 

preenchem a mente durante a leitura, a fala, ou outra experiência que esteja envolvida”. 

(LANGER, 2005, p. 22)  

Tem-se como espaço dinâmico o ambiente escolar que reúne diferentes membros com 

identidades múltiplas sustentadas por diferentes comportamentos culturais, além do professor 

que ocupa a função de mediador deste método, auxiliando e concebendo uma interação entre 

os aprendizes. Para isso, utilizouse como base teórica Bakhtin (2003) e suas concepções sobre 

o diálogo, Jauss (1994) acerca da estética da recepção, Cosson (2009) contribui junto as 

percepções que interligam o texto com os experimentos do leitor, e Langer (2005) que 

contribuem para o desenvolvimento do método das construções de representação entre outros 

que auxiliam este trabalho.  

De acordo com essas considerações, optou-se por dividir este artigo em três momentos 

que melhor expõe o processo de construção das representações, base metodológica da pesquisa 

desenvolvida pela pesquisadora Judith A. Langer, em Pensamentos e experiências literários: 

compreendendo o ensino da literatura (2005), que foi aperfeiçoada através de um projeto de 

ensino e aprendizagem de Literatura, envolvendo pesquisadores universitários e professores do 

ensino básico de diferentes nacionalidades e com distintos estilos de prática de ensino que 
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descrevem meios nos quais a imaginação pode ser utilizada para solucionar e compreender 

problemas dirigindo o olhar para a produção do raciocínio humano útil para dentro e fora do 

ambiente escolar.  

Neste sentido, buscou-se, no primeiro momento, realizar uma abordagem 

metodológica que contemple as discussões sobre letramento, diálogo e a forma de recepção do 

texto literário. No segundo momento, explana-se a importância do convívio em ambientes 

cooperativos que considerem as diversas idéias, respeitando a identidade do sujeito e suas 

bagagens culturais, em terceiro plano sequenciar as estratégias de atuação do docente que levem 

o leitor a construir reflexões por meio da obra O tigre na sombra de Lya Luft (2012), 

discordando, construindo e ressignificando pontos de vista a partir das interações em grupo.  

  

Discussão teórico metodológica  

 

 Na busca de propagar o valor crítico e social que traz a literatura ao leitor, aborda-se 

nesse trabalho o método da construção de representações, descrito por Judith A. Langer, em 

Pensamento e Experiência Literários: compreendendo o ensino da literatura, fruto do projeto 

realizado no Centro Nacional de Pesquisa em Ensino e Aprendizado nos Estados Unidos, que 

reúne um grande número de participantes direcionados para o estudo da produção do raciocínio 

humano que utiliza por meio das imaginações literárias opções para solucionar problemas e 

compreender outros. Em parceria com pesquisadores universitários, professores da rede escolar 

e seus alunos, o projeto atraiu uma variedade de indivíduos com diferentes personalidades e 

métodos de ensino que transitaram por distintas escolas fazendo uso de materiais desiguais com 

atividades díspares que se conduz para atingir o objetivo de despertar o pensamento do aluno 

sobre as inquietações que transpassam da literatura para a vida, focando em discussões através 

da leitura.   

Contudo, para que se esclareça esse modo integrador do aprendiz com o texto literário 

faz-se necessário a definição do termo “construções de representação” para elevar o nosso 

conhecimento sobre este método e explorar seus recursos, corroborando com o ensino e 

aprendizagem da literatura. Portanto, este termo evidencia-se pela forma de construir 

pensamentos e conceitos sobre determinada situação que surge de mundos textuais que 

diferenciam-se de um indivíduo para outro, interpretada sobre  as circunstâncias presentes ao 

redor, assim como as experiências vividas. Externando-as em pensamentos através de um 
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conjunto de ações que se reproduzem em imagens, questionamentos, concordâncias, intensões, 

argumentações e etc.  

A idéia de Langer (2005) parte da proposta de instigar o leitor a envolvese com o texto 

e com os objetos que o compõem, desenvolvendo no aluno um maior participação como 

analista, investigador, formador de interpretações, que se nutre através da troca de idéias, 

informações e contextos.  Pressupõem-se deste modo que o leitor desenvolva interesse pela 

leitura e permaneça em debate com outros alunos, relacionando o tema em discussão ao seu 

ponto de vista, que envolve o meio social ao qual incorpora. A literatura oportuniza conectar o 

lido com a realidade vivida despertando principalmente o senso crítico daquele que absorve 

suas interpretações e uma forma de manifestar  opiniões é discuti-las, com uma ou mais pessoas.  

O ato de construir representações leva em conta um elemento primordial, o diálogo. 

Através do debate, os alunos agregam novas visões e manifestam seus pensamentos sobre o 

texto. Pensar o diálogo com outros textos se transmite a idéia de que há outras escritas, nas 

quais se relacionam com o mesmo tema e sentido. Para Bakhtin (2003), o texto é uma 

transcrição codificada de vozes, em que se constroem por meio de outras vozes. O mundo que 

estamos ao redor possui uma multiplicidade de palavras que se compõem nas relações com o 

outro, todas elas são direcionadas a alguém e por alguém onde não se pode determinar o início 

e o fim das locuções. Além disso, há palavras que incorporamos ao nosso discurso à medida 

que usadas por outras pessoas:  

“Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 

assimilamos, reelaboramos e reacentuamos” (BACKTIN, 2003, p.295). Desse modo, a 

aquisição do enunciado acrescenta algo de particular e modificase à medida que se relaciona 

com outras palavras em outros discursos, podendo ocorrer a ampliação, o concordar ou não, o 

direcionar entre diferentes formas de discussão. Todos esses resultados remetem a uma 

interação social. Portanto, percebe-se que o receptor não se mostra passivo, parte para a 

construção da própria consciência. O diálogo como algo inerente a natureza do homem mantém-

se inacabado, por estar sempre se transformando, não se conclui.  

Relacionando a influência do diálogo no processo de construção do “eu” com o “tu” 

e, por consequência,  dos discursos, que permuta de acordo com o contato existente entre eles. 

Na construção de representações ocorre da mesma maneira, no ato da leitura criam-se 

interpretações e formam-se idéias que se constroem, mudam e se desenvolvem através dos 

diálogos partilhados e modo que as representações progridem e vão ganhando novos rumos, “e 

não é apenas uma atividade literária; nós construímos representações sempre que damos sentido 
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a nós mesmos, aos outros e ao mundo”. (LANGER, 2005, p.23) Se a partir de uma conversa as 

vozes se acrescentam, na metodologia das representações, o diálogo é uma peça fundamental 

para a interação entre os envolvidos e a transmutação do juízo de valor firmado pelo ledor.  

Trabalhar com textos literários e não pensar sobre a sua aceitação em sala de aula 

torna-se uma atividade custosa no desenvolver da interpretação. A leitura deve ser feita por 

prazer, encanto e mais que isto, deve ser motivada para que venha acrescer a curiosidade e 

participação do aprendiz em sua análise. Esse é um dos importantes cuidados que Langer (2005) 

aborda, o texto deve tazer situações passíveis de discussão e envolvimento com a realidade do 

leitor. Temas polêmicos como: religião, aborto, preconceito, machismo, entre outros, que 

abordam as particularidades do ser humano, motivando a participação dos alunos mais contidos 

ao meio discursivo.   

Esse vínculo entre leitor e obra abre espaço para discutir a recepção dada ao texto pelo 

ledor que ocorre antes da leitura. Como Bordini e Aguiar (1993) ressaltam o sujeito receptor já 

possui uma previa concepção daquilo que recebe, isto ocorre por meio da sua experiência de 

vida e por outras leituras realizadas, atribuindo valores sobre a mesma de forma que o texto 

pode confirmar ou negar a sua expectativa. Tendo em vista a importância do horizonte de 

expectativa na formação do leitor crítico, torna-se relevante contribuir com leituras que não 

considere apenas os anseios do leitor pelo  contrário que o desafie, aumentando o seu repertório 

de leitura.  

O mais importante é poder compreender a obra como um elemento receptivo a novas 

interpretações, “[...] aberta, isto é, passível de mil interpretações diferentes [...]”. (ECO, 2007, 

p. 40). A cada nova leitura se acrescenta outro ponto de vista, outra forma de interpretação 

ligada às mudanças que ocorrem naturalmente nas percepções e vivências do ser humano, 

refletidas em seus pensamentos e sobre suas ações. De forma que: 

  

a obra literária não é um objeto que exista por si só, oferecendo a cada 

observador em cada época um mesmo aspecto. Não se trata de um monumento 

a revelar monológicamente seu Ser atemporal. Ela é, antes, como uma 

partitura voltada para a ressonância sempre renovada da leitura, libertando o 

texto da matéria das palavras e conferindo-lhe existência atual. (JAUSS, 1994, 

p.25)  

  

Nesse fragmento, Jauss aponta que a obra literária é atemporal, por não apresentar as 

mesmas percepções sempre, e o leitor em diálogo torna-se o responsável por contemplar a obra 

além de atrair novos contextos que se ampliam de acordo com a realidade circundante. Dessa 
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forma, pode-se compreender o caráter libertador que a literatura provoca, dando espaço a uma 

nova construção social, intelectual e, por conseguinte, individual do leitor.  

Conforme esses estudos teóricos, observa-se que a estética da recepção coopera com 

o propósito do método sobre a construção de representações, na ação libertária de 

interpretações que não se limita ao tempo e espaço da obra. Principalmente quando as 

referências acumuladas pela experiência social podem dar início a um processo de interpretação 

individual que se volta para a realidade do receptor, dando oportunidade de encontrar-se na 

obra e vivê-la sobre o seu tempo.  

O processo no qual os alunos aprendem a explorar possibilidades e refletir diante do 

texto, torna-se o princípio do letramento literário. Ação compreendida como um conjunto de 

práticas sociais que utiliza a escrita ficcional para conectar a leitura às situações vivenciadas, 

de modo que busca dar sentido ao mundo por meio de palavras. Assim, explica Cosson (2006):  

 

Letramento literário tem uma relação diferenciada com a escrita e, por 

consequência, é um tipo de letramento singular. [...] porque a literatura ocupa 

um lugar único em relação à linguagem, ou seja, cabe à literatura“[...] tornar 

o mundo compreensível transformando a sua materialidade em palavras de 

cores, odores, sabores e formas intensamente humanas”(COSSON, 2006, p. 

17).  

 

O fragmento anterior retrata que o letramento literário se diferencia das outras práticas 

de leitura por particularmente sua escrita fazer uso de palavras que proporcione sensações ao 

leitor, como forma de vivificar o que está exposto entre linhas, intensificando os sentidos. É o 

transformar da imaterialidade em realidade.  

Outro fator sobre o qual se defende a prática do letramento literário decorre do espaço 

que favorece a sua realização: “o letramento literário precisa da escola para se concretizar, isto 

é, ele demanda um processo educativo específico que a mera prática de leitura de textos 

literários não consegue sozinha efetivar” (COSSON, 2006, p. 67). É o ambiente escolar que 

proporciona acesso a uma variedade de textos, as análises são compartilhadas e o docente é 

responsável por selecionar o texto a ser examinado de acordo com o nível de aprendizagem do 

aluno extraindo particularidades dos escritos, contextualizando e dialogando com outros textos.   

Logo, a experiência literária desta forma passa a ser mais rica diante do modo como é 

oferecida, criam-se novas habilidades de escrita em conjunto a novas impressões e construções 

de idéias incluindo a todos os membros leitores, contemplando as diversas particularidades 
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existentes nos grupos para que a partir destas contribuições, se formem pensadores que confiem 

em suas idéias e fortaleçam suas ações para além dos ambientes escolares.   

  

Ambientes cooperativos para a formação de representações  

 

Para que se entenda a construção de representações, é necessário disponibilizar aos 

alunos um ambiente propício a abrir caminho para que se promova a leitura literária, mesmo 

que fisicamente não os atraia a prática. Devese buscar recursos para influenciar a participação 

de todos, respeitando as particularidades de cada membro, considerando que uns participam 

com mais frequência, já outros ouvem, pensam e planejam o que irão ou não dizer, há os que 

pormenorizam suas opiniões enquanto outros expõem rapidamente o que pensam. Nesse 

universo de pluralidades comportamentais busca-se que cada participante a sua maneira venha 

expor pontos de vista e realizar discussões que suscite o desenvolvimento social e crítico através 

da literatura, onde o local que melhor acolhe o compartir de informações, é a escola. Cosson 

(2006, p. 65) defende que:  

 

na escola é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os sentidos 

construídos individualmente. A razão disso é que, por meio do 

compartilhamento de suas interpretações, os leitores ganham consciência de 

que são membros de uma coletividade e de que essa coletividade fortalece e 

amplia seus horizontes de leitura (COSSON, 2006, p. 65).  

  

Deste fragmento, compreende-se que a escola é um espaço de partilha das idéias que 

se criam isoladamente e essa atividade coletiva se enriquece à medida que executam formas de 

interpretação, que contribuem para o crescimento intelectual e fortalece a ação dos leitores, 

abrindo portas para mudanças, para ouvir, debater, compreender as diferenças e gerar uma nova 

consciência humana, acrescida com o outro através do texto.  

A sala de aula é o espaço em que se reúnem múltiplas identidades sociais que transitam 

dentro e fora da escola, com interesses, preocupações e compreensões diferentes, afetados pelos 

diversos grupos sociais nos quais se associam o indivíduo. Em meio a uma complexidade de 

subculturas, observa- se que mesmo ao longo “de sua confluência toda particular de diferenças 

sociais, históricas e culturais, cada grupo tem um potencial para tratar a literatura de maneira 

diferente” (LANGER, 2005, p. 65). Dessa forma, o uso da literatura envolve o modo como o 

indivíduo participa de determinado grupo, o que aprende, as trocas e discussões que realiza, os 
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conduzem a uma vasta experiência sobre modos de pensar interligando entre a individualidade 

e o meio social, possibilitando sofrer tensões e ajustes em seus posicionamentos.  

Como componente fundamental nesse processo, o professor contribui estimulando o 

pensamento do aluno, e este como pensador competente passa a explorar horizontes e criar 

possibilidades que se desenvolva naturalmente com a convivência em grupo. Segundo Langer 

(2005), a estratégia docente nesse método se volta para o modo de pensar dos alunos e sobre o 

que eles pensam, inserindo a literatura como elemento motivador desta ação, no qual o seu 

envolvimento com a literatura já os tornam seres pensantes. Portanto, toda prática de leitura 

volta-se para humanizar o ser e refletir sobre o uso da literatura em conexão com si e com o 

mundo.  

O professor, nesse contexto, deve ser um bom ouvinte, receptivo as ideias dos alunos, 

ajudando-os a encontrar caminhos para o ato da construção de representações. Seu 

posicionamento difere do que comumente se aplica, não há um depositário de conhecimento 

neste meio de aprendizagem, pelo contrário a construção de saberes é interativa, envolvendo 

professor e colegas. Acontece de forma que, “o conhecimento dos professores é muitas vezes 

tácito; [...] eles procuram fazer sentido daquilo que seus alunos estão lhe dizendo, verificar se 

eles estão sendo compreendidos pelos outros e sugerir modos de eles refletirem sobre suas 

ideias” (LANGER, 2005, p.121). O auxílio do professor se baseia no processo de colaboração 

e comunicação, em que conduz o fluxo de discussão, intermeia as visões expostas e encaminha 

para a aprendizagem, ora dividida e ora acrescida por todos os envolvidos.  

Sobre o que você está realmente perguntando? Vocês querem acrescentar alguma 

coisa? Alguém quer comentar? Perguntas como essas, principiadas pelo mestre no percurso das 

construções de sentido, revelam o leitor um partícipe do pensamento literário de modo que o 

professor em suas ações colabora com a formação de bons questionadores indicando aos 

estudantes uma reflexão sobre o que de incerto traz a obra e convidando a cultivar outras 

possibilidades.  

Os encontros em sala de aula auxiliam no desenrolar das compreensões por parte dos 

alunos, ocasião na qual se constrói individual ou coletivamente, entre pequenos e grandes 

grupos a cada momento e a partir de um novo encontro, uma nova interpretação da leitura de 

maneira a considerar que somente neste espaço reúnem opiniões e propagam-se pensamentos 

que fogem do modelo linear de ensino.  

 

Construindo representações em O Tigre na sombra  
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Em vista de reconhecer as dificuldades nas quais se vivencia o ensino da literatura, 

tem-se buscado novas estratégias de contribuir para a efetividade da leitura e, mais que isso, 

explorar horizontes reais que trazem significância a disciplina, motivando a uma relação com o 

texto que desperte no leitor um novo olhar sobre o mundo.  

Como forma de exemplificar o uso do método, construindo representações, optou-se 

pelo romance O tigre na sombra (2012) da escritora gaúcha Lya Luft, que de início realizou 

traduções de obras literárias em inglês e alemão, do qual possui descendência, foi professora, 

ensaísta e autora de contos, poesias, crônicas e romances, entre eles obteve maior destaque na 

obra, Reunião em família (1982) lançada nos Estados Unidos, recebeu  prêmios na Argentina e 

no Brasil por suas produções. O tigre na sombra foi reconhecido pela Academia Brasileira de 

Letras através do prêmio Machado de Assis, como melhor romance de ficção no ano de 2013.        

Este romance se apresenta em relatos memorialísticos que descreve a vida da 

personagem Dolores e sua relação conflituosa com a mãe, problema este, comumente vivido na 

adolescência por diversos leitores. Revelando maior atenção as marcas que ficam desta relação, 

a aceitação de si pelo outro e principalmente a uniformização da figura feminina cobrada pela 

sociedade. A narrativa abre espaço para estas discussões, como também pelas reflexões voltadas 

à ação dos personagens e questionamentos sobre o amor materno. Diferente de contos, 

apresentados e discutidos em sala de aula, o romance atrai pela curiosidade frente a cada etapa 

de leitura realizada, prendendo o leitor a discutir cada uma delas refazendo suas representações 

até o desfecho da trama.   

A obra retrata a trajetória da menina Dolores que possui uma perna mais curta que a 

outra, desde a infância à vida adulta, a protagonista partilha com o leitor os desafetos da mãe e 

a rejeição sofrida por sua condição física. Sua irmã Dália a preferida por parte da mãe, carrega 

sobre si a missão de realizar os sonhos da mãe; quanto ao pai, um homem submisso às ordens 

da esposa, vive em busca de agradá-la. Em meio aos transtornos experienciados em família 

Dolores retrata os momentos de tristeza, solidão, insegurança, traição e tenta ressignificar sua 

vida, buscando sobressair dos momentos que marcam sua vida.  

Com base no que se menciona sobre a obra O tigre na sombra, propomos construir 

representações, de acordo com as orientações de Judith Langer, seguindo as seguintes etapas:  

Após a obra ser selecionada pelo professor de acordo com a experiência literária e 

gosto dos alunos, pede-se que seja realizada a leitura por capítulos, a cada parte lida produz-se 

uma discussão, para que o aluno absorva o texto e se sinta à vontade em compartilhar opiniões.  
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Espelhos que observam Primeiro momento – Neste primeiro momento o professor 

inicia a leitura do primeiro capítulo do livro, em voz alta, envolvendo os alunos nas situações 

do enredo. Pede que imaginem cenas da história em suas mentes e também do perfil das 

personagens que circundam a obra. Ao final o professor questiona os alunos: - “O que você 

acha que está acontecendo? O que você vê?  Quais das personagens marcam a sua leitura? 

Realizam anotações sobre os questionamentos e inserem os pontos de vista sobre as 

personagens para que na próxima aula seja debatido em grupo. Inicia-se aqui o primeiro 

processo de representação, a primeira ideia sobre a história.   

Os alunos poderão atribuir as seguintes respostas: -“O texto traz um relato da 

personagem Dolores sobre si e sobre a sua família, pai, mãe, irmã e avó.  Vejo formas distintas 

no tratamento entre as filhas. Dolores é a personagem marcante, retrata momentos em familia 

e tenta se conhecer”. - “Observa-se a protagonista questionando o porquê das coisas ocorrerem 

com ela, o defeito que possui na perna é o principal motivo das indiferenças sofridas. Dolores 

usa o espelho como instrumento de liberdade que demonstra uma outra personalidade. Sua 

ligação com a avó era maior do que com a mãe”. Diante destas visões outras respostas podem 

ocorrer, o importante nesta etapa é gerar observações que os motivem a discutir sobre a obra.   

A menina da perna curta - posterior a leitura deste capítulo, divide-se os estudantes 

em grupos, solicita que os mesmos façam imagens que representem as passagens lidas 

anteriormente em que cada grupo comenta sobre sua produção e o professor segue com alguns 

questionamentos direcionados a um membro do grupo. Nesse momento, os alunos já modificam 

os seus horizontes de possibilidades, as opiniões que tinham anteriormente foram modificadas 

ou acrescentadas com as visões construídas em coletividade. O professor coloca no quadro os 

seguintes questionamentos para serem argumentados: Porque a mãe de Dolores se comportava 

daquele jeito? Como se explica a repulsa da mãe pela filha? O que representa a casa do mar 

para Dolores? Qual a relação de Dolores com o pai? Quais as marcas de desafeto se encontram 

presentes na memória de Dolores?   

É importante que os alunos estabeleçam relações ao ponto chave da discussão. Como 

previsão de resposta a estas perguntas temos: - “A mãe de Dolores era uma mulher egoísta, 

preconceituosa, rejeitava a filha, por possuir uma dificuldade física, tendo em vista que a sua 

maior preocupação era a posição social e ter uma filha doente não caberia ao padrões do meio 

social no qual sua mãe almejava, atribuía a filha os problemas financeiros nos quais passava a 

família, privando-os de uma vida melhor, com viagens a lugares fascinantes que tanto 

desejava”. “A casa do mar, lugar de refúgio, longe das ordens da mãe, era onde se sentia livre, 
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podendo ser ela mesma”. “O pai e Dolores possuíam uma relação mais próxima, conversavam, 

brincavam e divertiam-se juntos, mas as decisões eram tomadas pela mãe, o pai não tinha 

autoridade”. “Haviam críticas na forma de andar, sentar, falar e até mesmo aos sonhos de 

Dolores sua mãe rebatia com menosprezo. “Ficou marcado na memória de Dolores, as críticas 

que sua mãe fazia, o constrangimento de andar com ela, a renuncia diante das conquistas de 

Dolores, entre outras coisas”.  

Outras considerações poderam ser efetuadas, tendo em vista as ligações que os alunos 

estabelecem de acordo com suas experiências, seus conhecimentos de mundo e o texto que ali 

se desenvolve.  

 Amores perturbados - Como mediador e colaborador das discussões, neste capítulo, 

o professor ajuda a esclarecer as idéias mantendo-se neutro dentro das análises. Retoma a leitura 

com o terceiro capítulo em que demanda aos alunos formular questões, discordar de opiniões e 

debater dúvidas. Por fim, solicita-se que os alunos recuperem seus pontos de vista 

permanecendo fiéis as suas compreensões e planejem um fim para a história.   

As experiências amorosas vividas por Dolores foram confusas, inconstantes que a fez 

sentir diminuída, frágil, incapaz de ser amada por sua condição física, ou não, a sua debilidade 

não é o motivo que leve as desordem amorosas que viveu? Precisa ser “perfeito” para viver o 

amor?    

Ao debater essas questões pode-se obter respostas positivas e negativas:  

-“Sim, no fundo ela carrega esse sentimento de inferioridade, que ninguém gosta dela, 

ninguém a aceita como é”. – “Bom, talvez ela não aceite que os desajustes ocorram por outros 

motivos, ou por outras pessoas, apenas crê que ela não merece ser feliz”.  Já outra opinião pode 

surgir, “ - Não,  Dolores passa por momentos ruins, mas não baixa a cabeça para isso, ela se 

permite renovar a cada desilusão, ela vive outros relacionamentos. Vejo que os motivos que a 

inferiorizam podem contribuir para a sua introspecção, mas ela não se entrega”.     

Outra discussão pode se concentrar na personagem Dália, a filha preferida: Dália 

gostava de chamar atenção, através das suas atitudes. Esse comportamento era uma fase da 

adolescência, ou ela realmente sabia o que queria? Perguntas como essa podem gerar opiniões 

contrárias. Propicia respostas a favor , “Ela era muito protegida pela mãe que aprovava suas 

atitudes, agia em determinados momentos de forma inconsequente, mesmo que estivesse errada 

a mãe não enxergaria os desacertos e as mudanças na postura de Dália. De modo contrário, 

alguns alunos podem defender que “ Dália sabia o que queria e buscava se libertar das condições 

de filha perfeita, não gostava que delimitassem seus passos, ser certinha era ser infeliz”.  
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Antes de partir para o desenlace da obra é importante que os alunos reflitam sobre a 

relação entre mãe e filha,será que há como Dolores supera esses sentimentos de indiferença 

vividos na relação entre mãe e filha. Com o passar dos tempos ainda há ressentimento por parte 

de Dolores? Porquê Dolores busca agradar a mãe?Que final daria o leitor a Dolores e sua 

família?  

O tigre espera - Nessa etapa os alunos irão conhecer o desfecho da história descrita 

pelo professor e comparar com o final que foi determinado por cada participante de acordo com 

seus pensamentos e experiências literárias.  

Realizam uma reflexão sobre o caminho percorrido e oferecem uma nova 

representação à obra.  

Dessa forma, os alunos aprendem a desenvolver suas próprias representações, a cada 

passo, as intenções deste método estão voltadas para o que os estudantes estão pensando de 

acordo com os experimentos e contatos ocorridos dentro e fora de sala de aula.  

  

Considerações finais  

 

O método de ensino e aprendizagem de textos literários, desenvolvido por Judith 

Langer, trabalha intensamente com as visões do leitor sobre o texto e as situações que nele se 

explora, permitindo através das representações dar forma e associar idéias que se constroem em 

coletivo e individualmente. Sabendo-se que para o desenvolvimento deste método, deve-se 

oferecer um ambiente acolhedor que influencie a participação de todos, respeitando 

particularidades de modo a considerar o papel de cada envolvido na ampliação dos horizontes 

de leitura. Outro fator importante que envolve este espaço está na inserção de uma prática 

pedagógica colaborativa que acompanhe e norteie as opiniões dos alunos motivando a progredir 

diante das primeiras impressões sobre o texto, mantendo-se imparcial no processo de forma que 

não influencie aos alunos.  

Entre as mais variadas formas de se trabalhar a construção de representações no 

ambiente escolar, apresentou-se neste artigo uma opção de leitura sobre uma obra relativamente 

extensa de 127 páginas, perante aos exemplos mencionados no livro, Pensamento e Experiência 

Literários: compreendendo o ensino da literatura (2005). Como forma de adaptação ao 

método, dividiu-se as leituras em capítulos para que melhor fossem analisados seus elementos, 

de modo que cada docente busque o que melhor lhe convier para o alcance dos seus objetivos 

em aula.  
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Portanto, observa-se que a prática literária é um instrumento capaz oferecer um cenário 

criado para despertar no leitor o desenvolvimento intelectual, pessoal e principalmente social 

que se fortalece quando possibilita debater, prevê, construir, reconstruir e transformar as ações 

do ledor para com o mundo.  

  

CONSTRUCTION OF REPRESENTATIONS: A WAY TO LEARN AND TEACH 

LITERATURE 

  

  

ABSTRACT:  Literature, as an element that forms the critical and social thought of the individual, 

needs to be rethought by the way it is approached in the classroom, creating and recreating forms of 

interaction between the reader and the text. Thinking about its development through cognitive abilities 

centered in the construction of meanings, textual comprehension and literacy, the study of literature 

allows the individual to expand and interact with his ideas about the literary text. Based on these 

observations, this study proposes to discuss the process of teaching literature aimed at the construction 

of representations; to record the importance of a cooperative environment for the enrichment of the 

student's interpretive forms; to exemplify the construction of representations in Lya Luft's The Tiger in 

the Shadow (2012), through the method explored by Judith Langer (2005). For this purpose, Bakhtin 

(2003), Jauss (1994), Cosson (2009) and others were used as the theoretical basis. Since then, expressive 

contributions have been made through the construction of meanings made in the personal and cultural 

experiences of the reader on the text, giving a new meaning to the way of teaching and rethinking 

literature. Exploring cooperative environments that invite students to express their ideas, launch new 

questions that promote the production of representations mediated by the teacher and, consequently, 

inserted in their practical pedagogy.  

  

Keywords: Teaching. Construction of representations. Cooperative Environments. The tiger in the 

shadow. 
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Resumo: O presente trabalho visa à abordagem de temáticas relacionadas à Literatura Indígena, mais 

especificamente na Educação Básica. Sendo que esse estudo se justifica pelo fato que nas escolas, o que 

predomina no imaginário dos alunos são as histórias do cânone eurocêntrico, de forma que muitas vezes 

os indígenas são mencionados apenas nas histórias folclóricas mais conhecidas. Fato comprovado e 

discutido em diversas pesquisas sobre Literatura Indígena no Brasil, que corroboram essa realidade e 

ressaltam os efeitos do ensino realizado nas escolas brasileiras enfatizarem os valores eurocêntricos. 

Assim, com base em um estudo bibliográfico, realizou-se uma pesquisa de campo em uma escola de 

Ensino Fundamental, com foco para a literatura indígena, visando analisar a percepção dos alunos do 6º 

e 7º anos do Ensino Fundamental sobre os contos indígenas, trabalhados em sala de aula pelas docentes. 

Constatou-se que tanto o conhecimento dos alunos sobre a temática era incipiente, como a visão que 

eles tinham sobre os povos indígenas, antes da realização do projeto, era caricata e depreciativa. Por 

isso, durante a pesquisa, discutiu-se com os alunos sobre o mito da colonização e a imagem folclórica 

que se tem dos membros de etnias indígenas. Assim, a partir dos relatos dos discentes e da observação 

em sala, foi possível perceber uma mudança na percepção dos alunos, que discutiram sobre a 

necessidade do respeito às diferenças culturais e da valorização dos povos indígenas. Acredita-se que a 

promoção desse tipo de conscientização nas escolas é um importante passo para uma educação 

intercultural. 

 

Palavras-chave: Literatura indígena. Ensino. Interdisciplinaridade. Educação Intercultural. 
 

 

Introdução 

 

A Literatura é reconhecidamente uma arte carregada de significação e singularidade, 

e que pode possibilitar aos leitores a vivência de experiências tanto estéticas, como éticas, sendo 

que “a fruição literária apresenta desafios e demanda uma percepção sensível, que ultrapasse 

utilitarismos e preconceitos, constituindo-se como uma experiência singular” (RANKE; 

MAGALHÃES, 2011, p. 46). 

E no que se refere a preconceitos e utilitarismos, observa-se que a literatura na maioria 

das escolas brasileiras tem sido utilizada para reforçar estereótipos, desvalorizando assim a 

cultura nativa do nosso país e exaltando de forma enfática o ideal de supremacia da cultura 

europeia. 
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Nessa perspectiva, desenvolveu-se este estudo, que tem como objetivo central discutir 

sobre a percepção de alunos acerca de uma literatura que em via de regra não está nas escolas, 

pois é de autoria de sujeitos silenciados pela história e marcados por muitos estereótipos 

negativos que foram construídos ao longo desses mais de quinhentos anos da invasão de suas 

terras: os povos indígenas. 

Nesse cenário, o que se percebe na prática, nas escolas, é que o que predomina no 

imaginário dos alunos são as histórias do cânone eurocêntrico, de modo que as manifestações 

literárias não canônicas, como a Literatura Indígena, são desconhecidas e quando trabalhadas, 

feita de forma que ratifica os inúmeros estigmas sobre esses povos.  

Dessa forma, visando uma ação que de fato possa contribuir para a formação cultural 

dos discentes, o presente artigo visa fazer um apontamento sobre Literatura Indígena e 

Literatura e Ensino, por meio da abordagem teórica e de uma análise descritiva e exploratória 

sobre a percepção dos alunos sobre a literatura indígenas e os povos citados nos contos, 

organizados por Daniel Munduruku no livro Contos Indígenas Brasileiros, trabalhados em sala 

de aula. Adotando para isso a metodologia da pesquisa bibliográfica e de campo (TRIVIÑOS, 

1987). 

Ressalta-se que este estudo é resultado de um projeto de iniciação científica 

desenvolvido no curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa da 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão e integra o projeto Tramas de saberes 

& tradição: memória e identidade étnica em contos indígenas, realizado com fomento da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. 

Assim, este trabalho divide-se em três seções. Na primeira, discorre-se a respeito da 

temática de Literatura e Ensino, enfatizando a importância do estudo da Literatura Indígena 

enquanto expressão literária legítima, em sala de aula. A seguir, foi feita uma discussão sobre 

a questão indígena e a problemática da desigualdade social. Na terceira seção, relatam-se os 

resultados da pesquisa de campo, realizada em sala de aula com crianças, alunas do 6º e 7º anos 

do Ensino Fundamental de uma escola municipal do município de Imperatriz/MA. 

 

Literatura e ensino: a literatura indígena em sala de aula 

 

Ao buscar a relação entre a Literatura e o Ensino, observa-se que “o ensino de literatura 

é a forma mais antiga de ensinar, mesmo que ela não tivesse, em princípio, o objetivo 

pedagógico”. Pois na Antiguidade, na Grécia e em Roma, os textos de escritores como Homero, 
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Ovídio, Cícero, Virgílio e outros, eram utilizados para que seus ouvintes ao se deleitassem “com 

as facetas dos estilos literários, refletissem sobre seus conteúdos e observassem as belezas do 

mundo” (SANTOS, 2014, p. 8). 

Nesse sentido, Sousa (2016, p. 99) acredita que  

 

Levar o texto literário para a sala de aula é imprescindível. Além de ser uma 

atividade lúdica e pedagógica, é também, um momento artístico. Trata-se de 

um instrumento de trabalho valioso, no qual o professor faz uso deste recurso 

importante para o aprendizado do aluno, e consequentemente, para a formação 

integral do aluno leitor. 

 

Isso porque, como Rocco (1992) defende, o ensino de literatura envolve aspectos 

sociais, afetivos e mentais, contribuindo assim para uma formação crítica dos discentes. 

Corroborando com essa ideia Cadermatori (2010) analisa que as obras literárias podem se 

apresentar como instrumento de formação de novos conceitos, que por sua vez podem subverter 

outros já estabelecidos e arraigados no imaginário social, utilizados para manipular os sujeitos, 

o que é percebido, em especial, nas obras que estão incluídas e são consideradas como cânone. 

A esse respeito Zafalon (2010) aponta para a reflexão sobre a questão da escolha dos 

professores para trabalhar em suas aulas com obras que sejam consideradas pertencentes ao 

cânone. Pois, entende que a forma como a escola média esse processo é primordial para romper 

com essa supervalorização de uma literatura aos moldes eurocêntricos e em contrapartida levar 

os alunos a conhecerem outras formas de expressões literárias, em especial as que apresentam 

marcas da nossa identidade nacional. 

Assim, como a escola desempenha um papel de “avalista e fiadora do que é literatura” 

(LAJOLO, 2010, p. 19), urge que se repense essa avaliação e valorização, feitas a partir de 

julgamentos de valor que são “disseminados pelas instituições que abordam a literatura sob 

prismas distintos (a escola, a crítica literária, a imprensa etc.), quando consideramos que cabe 

ao leitor construir o seu próprio ‘cânon literário’, valorizando seu repertório de leituras” 

(MARTINS, 2009, p. 86). 

Nesse entendimento, seguindo uma proposta de inclusão sócio cultural, indo de 

encontro com uma educação que privilegia o Cânone eurocêntrico, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa para o ensino fundamental determinam como objetivo para 

essa disciplina: “Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 

criados pela literatura e possibilidade de fruição estética”, para que os alunos sejam “capazes 
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de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos” (BRASIL, 1997, p. 33). E 

um deles é conhecer e respeitar a diversidade étnico racial de nosso país.  

Contudo, apesar da rica diversidade étnico cultural do povo brasileiro, a escola retrata 

de forma muito enfática que, em sua maioria, foi feita para privilegiar saberes que herdamos 

dos europeus. Tanto que pouco, ou quase nada, é visto nos livros didáticos sobre os outros 

povos formadores dessa nação, em especial, os nativos, africanos e afrobrasileiros. E quando 

visto, feito de forma caricata e estereotipada, reforçando preconceitos seculares. 

E para atenuar tal situação, no caput da lei nº 11.645/08, determinou-se que “nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”, devendo esse conteúdo, 

conforme diz o parágrafo segundo, ser ministrado “em especial nas áreas de educação artística 

e de literatura e histórias brasileiras” (BRASIL, 2008).  

Tal exigência se funda no entendimento de que por meio da Literatura os alunos 

brasileiros podem conhecer características importantes dos diversos Brasis e das muitas nações 

indígenas que aqui ainda resistem. Pois, como analisa Lima (2011, p. 56) a busca pelo 

conhecimento e entendimento da “literatura de um povo é movimento que dá pela dialética, 

pelo fato de ser uma das formas de representatividade e expressividade de um grupo, que está 

arraigada dos valores do indivíduo e, dessa forma pode propiciar o conhecimento dos elementos 

intrínsecos de cada cultura”.  

 

A literatura indígena funda uma voz-práxis autoral que, por meio de um relato 

autobiográfico, testemunhal e mnemônico dos oprimidos por si mesmos, das 

vítimas por si mesmas, das minorias por si mesmas, permite a politização 

direta, radical, inclusiva e participativa de nossa sociedade, de suas 

instituições, de seus sujeitos sociopolíticos, de suas relações, de suas práticas 

e de seus valores, refundando, reconstruindo a história de nossa sociedade a 

partir da participação dessas vítimas silenciadas, invisibilizadas e privatizadas 

por nossa história oficial (DANNER; DORICO; DANNER, 2018, p. 317). 

 

Portanto, em cumprimento da referida lei, todos os níveis da educação brasileira devem 

alinhar-se à proposta de inclusão e reconhecimento da importância desses grupos étnicos que 

tanto contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Isso implica que o conteúdo de 

Literatura Indígena deve ser inserido e trabalhado satisfatoriamente no âmbito escolar.  

Vale ressaltar, que um dos desafios de se implementar a leitura e o estudo da Literatura 

indígena nas escolas brasileiras é a própria formação dos professores para tal ação, pois muitos 

nem mesmo conhecem obras de autoria indígena, o que obriga um movimento em busca desse 
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universo desconhecido. Entretanto, essa busca é algo que pode ser feito em conjunto, assim 

teríamos alunos vivenciando “a alegria de descobrir com um professor que também descobre, 

que busca, explora, tenta, tateia com eles e, talvez, um pouco graças a eles. Vivacidade, 

imprevistos, o contrário da rotina” (SNYDERS, 1993, p. 85). Saindo, dessa forma, da zona de 

conforto, abrindo novos caminhos, desconhecidos, mas cheios de elementos que entrelaçam 

saberes, memória e identidade das “gentes nativas” dessa terra. 

Esse movimento que exige uma desconstrução de paradigmas, pois “as narrativas 

dessas comunidades não seguem o modelo ocidental do fazer literário, contudo não deixam de 

carregar consigo o poder do saber de um povo que se expressa com a criatividade das artes de 

fazer” (LIMA, 2011, p. 55). 

Nesse contexto, é importante enfatizar que apesar de desconhecida na maioria das 

escolas, a escrita indígena, e não só a criada nas duas últimas décadas, incentivada pelo Plano 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa –PNAIC, criado em 2012, “faz parte da literatura das 

Américas” e “como tal, deve ser incluída nos espaços institucionalizados do saber” (THIÉL, 

2012, p. 98).  

Assim sendo, a Literatura Indígena, embora não faça parte do cânone literário comum 

aos estudos literários escolares, não deve ser vista como uma expressão literária menor, pois 

apesar de suas particularidades e diferenças, em especial, por ter sua base na tradição poética 

da oralidade, já é considerada “literatura” por muitas instâncias de saberes institucionalizados. 

Quanto às peculiaridades da Literatura Indígena, Santos (2017, p. 76) assevera que 

 

A literatura indígena é uma manifestação artística que traz à tona diversos 

elementos pertencentes ao universo indígena, dentre esses elementos podemos 

citar a presença da oralidade que cativa e instiga o imaginário do leitor. Essa 

literatura apresenta as muitas representações do imaginário por meio dos 

mitos, das lendas e dos costumes dos povos ameríndios que são caracterizados 

em narrativas lendárias em que seres humanos e não humanos compartilham 

do mesmo espaço. 

 

Outrossim, diversos trabalhos na área de Literatura e Ensino tratam da relevância da 

abordagem de temas envolvendo a cultura indígena em sala de aula e corroboram a realidade e 

os efeitos do ensino eurocêntrico. Além disso, tais pesquisas mostram que embora os estudos 

literários e culturais indígenas devam obrigatoriamente ocorrer no ambiente escolar, muitos 

alunos ainda possuem uma visão distorcida em relação aos povos indígenas. Fato comprovado 

no estudo de Baggio e Guelfi (2013), que observaram que a imagem do indígena que permeava 
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o imaginário de 64% alunos questionados é a do estereótipo dos homens que vivem nus na 

floresta, morando em ocas e falando Tupi. 

Os dados obtidos na referida pesquisa ainda revelam que “54% dos estudantes 

desconsideravam que havia indígenas, habitando o Brasil, antes da chegada dos Portugueses. 

Aprenderam que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral” (BAGGIO; GUELFI, 2013). 

Percebe-se, portanto, que ou esses alunos não foram ensinados sobre a história do Brasil de 

forma coerente, ou a mesma lhes foi ensinada de forma inadequada, utilizando-se 

exclusivamente a perspectiva do colonizador para esse ensino. 

Isso mostra que o espaço da Literatura Indígena dentro do ambiente escolar também 

não está sendo ocupado de forma satisfatória, o que faz com que, muitas vezes, a mesma seja 

proposta a esses alunos de maneira limitada às histórias folclóricas mais conhecidas e que a 

figura histórica do indígena seja discutida apenas no dia 19 de Abril, de forma estereotipada 

(BONIN, 2015). 

Brandileone e Valente (2018, p. 2013), a respeito da Literatura Indígena, ressaltam que 

“não há dúvida sobre o valor cultural, antropológico, histórico, que esse saber ancestral, 

intimamente ligado à natureza, ocupa ou deva ocupar em nossa sociedade”. Isso porque a 

história indígena, assim como sua literatura, são peças integrantes do quebra-cabeça da 

formação da história do povo brasileiro.  

Nesse aspecto, Santos (2017, p. 78-79) também afirma que “a leitura é uma forma de 

prazer e de obtenção de conhecimentos, de desenvolvimento cultural e de interação com o 

meio” e defende o uso dos textos indígenas como ferramenta pedagógica, em que os mesmos 

podem ser utilizados para atrair os alunos ao hábito da leitura, sendo a literatura indígena “uma 

leitura agradável e rica”, “de múltiplas modalidades discursivas”, “que expande horizontes, 

promove a reflexão do leitor e faz também um diálogo interdisciplinar de conhecimentos”. 

E “como educadores, temos de nos deparar com a questão da inclusão social e cultural, 

bem como com o silenciamento ou a invisibilidade dos grupos indígenas ao longo da história, 

que devem ser revistos” (THIÉL, 2012, p. 11). Assim, devem-se dar os instrumentos para que 

os alunos se tornem autodidatas e busquem conhecer a veracidade dos fatos, e não, limitá-los a 

serem apenas ouvintes em sala de aula.   

Portanto, é essencial que haja iniciativas por parte dos profissionais da área da 

educação que visem contribuir para uma formação intelectual dos alunos, que também seja 

crítica e consciente de problemáticas tais como a indígena, para que sejam levados a pensar 

criticamente sobre a formação social do país em que vivem e a reconhecer suas origens étnicas. 
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Saliente-se ainda que “é de fundamental importância que os estudantes de escolas 

públicas compreendam que aprender a ler e escrever é somente o começo de um grande 

processo de letramento visual, político, social, ético, etc”, pois a educação deve ser um 

instrumento para que se abra os olhos para a realidade e para os fatos, e não alienar 

(RODRIGUES, 2016).  

Com efeito, a promoção desse tipo de conscientização nas escolas é um importante 

passo para formar cidadãos brasileiros que compreendam a complexidade cultural do país em 

que vivem e que não cometam atos ofensivos contra o seu semelhante por motivo de diferenças 

étnicas, culturais ou religiosas.  

 

Engajamento literário indígena: literatura, identidade e resistência 

 

O engajamento literário indígena nasce, antes de tudo, de um engajamento social. 

Antes do problema da falta de conhecimento da literatura indígena no Brasil, há uma falta de 

conhecimento do próprio cidadão brasileiro em relação a sua realidade e a sua própria história. 

Assim, a problemática do desrespeito ao indígena está relacionada ao próprio desrespeito à vida 

humana, ao egoísmo de se buscar os próprios interesses e causas, em detrimento de levar em 

consideração e olhar com solidariedade a questão alheia. É um problema enraizado nessa 

sociedade, em todas as suas esferas, em especial na política e na educação, desde a sua formação 

como nação.  

Importante ressaltar que há que se notar a presença de uma problemática generalizada, 

que foi deflagrada a partir da própria maneira como ocorreu a colonização e que se agravou 

durante todos esses anos, manifestando-se nos dias atuais, também, por meio da estratificação 

social e das lutas indígenas. É a história dos homens que chegaram ao território brasileiro para 

conquistá-lo e explorá-lo e que agiram de forma injusta com os nativos da terra. É parte da 

história do egoísmo e da ambição humana, que se consolidou de forma impositiva dos 

estrangeiros que aqui chegaram sobre diversos povos nativos.  

Infelizmente, a versão dessa história que chega às escolas traz a interpretação do 

colonizador, muito embora tenhamos toda uma legislação que orienta para que a versão do 

indígena, do nativo seja privilegiada. Como a já mencionada Lei 11.645/08 e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (9.394/96), em seu artigo 26-A, que diz: “Nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena”.  
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Determinando assim que os estudantes, dos estabelecimentos citados na Lei, devem 

ter conhecimento do processo de formação sociocultural do país em que vivem. Em um 

movimento de desconstrução desse “dia do índio”, em que o mesmo é visto como um 

personagem exótico, estereotipado e idealizado (vale ressaltar que nenhum ser humano deve 

ser estereotipado, desrespeitado e nem excluído socialmente por causa de suas peculiaridades 

individuais). 

Outrossim, o desconhecimento das culturas indígenas implica em colaborar para a 

manutenção da visão distorcida sobre as sociedades indígenas, fortalecendo os “relatos de 

viajantes e naturalistas, as missivas e os relatórios de padres, oficiais do Reino e cronistas”, que 

“desde a carta do escrivão-mor de Cabral, (...) via de regra, descreveram por quase quatro 

séculos a paisagem e as gentes da terra como projeções de suas visões e (pré)conceitos” 

(DORRICO; DANNER; CORREIA; DANNER, 2018, p.16)  

No entanto, se o colonizador descreveu nossos nativos baseado em seu achismo, que 

o profissional da educação não faça o mesmo. É um erro repetir a ignorância do europeu 

colonizador que desenhou a imagem desses povos a partir dos valores europeus, de forma 

etnocêntrica e equivocada. Pois, como afirma a indígena Márcia Kambeba (2018, p. 40): “Os 

povos indígenas há tempos vêm sofrendo com a falta de conhecimento da sociedade sobre quem 

são e como vivem”. E para atenuar tal situação e diminuir o abismo que separa indígenas e não 

indígenas, no intuito da manutenção de sua cultura, os povos de diversas etnias  

 

[...] procuram conhecer a educação que vem das Universidades e fazem desse 

conhecimento uma ferramenta não apenas de registro, mas também de 

informação. Compreendem que é preciso escrever para estabelecer 

possibilidades de pensamento reflexivo, percebem a literatura como um 

instrumento de crítica e de compreensão de uma cultura que é receptiva e a 

utilizam para dar visibilidade à sua luta e resistência (KAMBEBA, 2018, p. 

40). 

 

Ressaltando-se que a questão indígena, que é resultado do processo histórico 

supracitado, é também, antes de tudo, uma questão humana, enquadrando-se dentro de uma 

realidade que envolve tantas outras questões como a situação educacional, desigualdades, 

marginalidade, criminalidade, vulnerabilidade social, racismo, sendo que todas se entrelaçam e 

se inter-relacionam, resultando nesse verdadeiro genocídio e epistemicídio, cujas mortes são do 

corpo, mas muito mais de suas raízes e tradições.  

A respeito da questão social indígena, uma pesquisa realizada pelo Grupo de Educação 

Indígena da Universidade de São Paulo qual constata que “pelo menos 65% dos 3.000 índios 
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do Estado [de São Paulo] passam fome” e que “cerca de 2.000 crianças, jovens e adultos 

Guarani Mbyá, Nãndeva, Pankararu, Kaingang e Fulni-ô (...) vivem em péssimas condições de 

saúde em aldeias e favelas da Grande São Paulo e do litoral paulista”1 

Além das condições precárias de saúde, educação, alimentação, também se deve 

destacar para uma das suas questões mais sérias: a perda de seus territórios. Entendendo que 

para o indígena, como assinala Graúna (2013, p. 10): “Ter uma identidade significa ter uma 

história inscrita numa terra”. Roubada a terra, é roubada a identidade do ser. Ao se tirar a terra 

de um povo, por consequência, se tira a sua identidade e a sua dignidade enquanto ser humano. 

Por conseguinte, também é roubada a voz desse povo e ele é obrigado a resistir para sobreviver 

em meio a uma sociedade extremamente competitiva. E essa é a realidade dos milhares de 

indígenas que vivem em grandes ou pequenos centros urbanos ou rurais, não só do estado de 

São Paulo, mas de todo o Brasil.  

Nesse cenário de atrocidade que os povos indígenas enfrentam, Daniel Munduruku 

citado por Tettamanzy (2018, p. 18), ao refletir sobre a inscrição de dor e sofrimento imposta 

nos corpos e nas mentes de inúmeros indígenas, assinala que: 

 

Esses povos traziam consigo a Memória Ancestral. Entretanto, essa harmônica 

tranquilidade foi alcançada pelo braço forte dos invasores: caçadores de 

riquezas e de almas. Passaram por cima da memória e escreveram no corpo 

dos vencidos uma história de dor e sofrimento. Muitos dos atingidos pela gana 

destruidora tiveram que ocultar-se sob outras identidades para serem 

confundidos com os desvalidos da sorte e assim sobreviver. Esses se tornaram 

sem-terras, sem-teto, sem-história, sem-humanidade. Tiveram que aceitar a 

dura realidade dos sem memória, gente das cidades que precisa guardar nos 

livros seu medo do esquecimento. 

 

Dessa maneira, nasce a Literatura Indígena: engajada social e culturalmente com esses 

povos e com suas muitas formas de resistir. E tem se fortalecido e crescido em número de 

escritores e de obras no intuito de (re)escrever com suas próprias “penas” as suas histórias. 

Assumindo, portanto, um caráter ético e estético. Tendo em vista que como asseveram Oliveira 

e Barberena (2017, p. 12): “Em sua dimensão ética – e, portanto, política – a literatura demanda 

um olhar para fora, além de si, fazendo perceber as divisões e as posições sociais, em meio às 

quais ela própria se estabelece”. 

                                                           
1https://site-antigo.socioambiental.org/website/parabolicas/edicoes/edicao46/reportag/pg5.htm. Acesso em: 14 

mar. 2019. 
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Como, então, as histórias de sua cultura poderiam permanecer vivas dentro desse 

contexto eurocêntrico e capitalista? A resposta está na divulgação dessa criação por meio do 

texto escrito e nos estudos culturais indígenas no ambiente escolar, pois a Literatura Indígena 

“encontrou nas palavras escritas, transpostas em livros, não só um meio para sua perpetuação, 

mas também para servir de mecanismo para que os não indígenas conheçam um pouco mais da 

riqueza cultural dos povos originários” (DORRICO; DANNER; CORREIA; DANNER, 2018, 

p.16). 

Já no entendimento de Santos (2017, p. 82): 

  

A literatura indígena como representação de identidade pode romper com 

inúmeros estereótipos em sala de aula e contribuir na formação leitora dos 

alunos, isso se for trabalhada de uma forma diferenciada nas escolas. Para isso, 

os professores da área de literatura devem trabalhar diariamente com os 

diversos tipos de literatura, pois é através dela que o aluno sente, convive e 

desvenda emoções que nem sempre podem ser experimentadas na realidade. 

 

Assim, estudando-se os textos indígenas na escola, por meio de um ensino reflexivo, 

é possível contribuir para que haja uma maior valorização social da pessoa indígena. Pensar 

dentro dessa perspectiva também resulta em valorizar uma literatura não canônica de qualidade 

e consequentemente os seus autores. E sendo esse artista porta-voz da comunidade em que está 

inserido, valoriza-se também o grupo social ao qual ele pertence e representa, assim como a 

história desse grupo - ainda mais em se tratando da questão literária dentro da perspectiva dos 

povos indígenas, em que identidade e representatividade são intrínsecas ao seu engajamento. 

Ainda a respeito desse resgate cultural histórico, a também indígena Graça Graúna 

(2015, p. 15) observa que “a literatura indígena contemporânea é um lugar utópico (de 

sobrevivência), uma variante do épico tecida pela oralidade; um lugar de confluência de vozes 

silenciadas e exiladas (escritas) ao longo de mais de 500 anos de colonização”. Portanto, se por 

um lado se tem “vozes silenciadas e exiladas”, por outro, se tem “o lugar utópico”, no que se 

refere à manifestação literária oral indígena, que possibilita tanto a manutenção da identidade 

de um povo quanto ser um porta-voz contra a injustiça. Essa literatura oral trata-se da força 

cultural de um povo, que embora flagelado, luta para subsistir em sua própria terra, luta para 

preservar a sua “variante do épico tecida pela oralidade” que conta as suas histórias, passando-

as de geração em geração. 

Essa ideia de literatura militante é reiterada pelos/as organizadores/as do livro digital 

“Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção”, que dizem que “(...) 
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a literatura indígena não é um fim em si mesmo, senão um meio para uma práxis político-

pedagógica de resistência, de luta e de formação em que as diferenças assumem protagonismo 

central e escrevem outras histórias do Brasil (...)”, sendo também “um fenômeno estético-

literário singular, merecedor de avaliação e de publicização (...)”. (DORRICO; DANNER; 

CORREIA; DANNER, 2018, p.12).  

Nesse sentido, os brasileiros não devem negligenciar a expressão literária indígena por 

não ser canônica, mas reconhecê-la como sendo rica em valor histórico e como instrumento 

possível para se trabalhar na sala de aula buscando construir uma educação cidadã, ética e 

conhecedora das suas raízes étnico culturais. 

E nesse movimento, em busca de uma educação para o respeito ao diferente que se 

construiu o projeto de leitura que foi aplicado na escola lócus deste estudo, cujos resultados 

apresentaremos a seguir, após a descrição da metodologia que adotamos para a construção da 

pesquisa e para o desenvolvimento do projeto na escola. 

 

Caminhos metodológicos 

 

Este estudo se desenvolveu adotando a perspectiva da pesquisa bibliográfica e de 

campo (TRIVIÑOS, 1987), com o foco para estudos que discutem sobre Literatura Indígena e 

Literatura e Ensino numa abordagem teórica, para que possa analisar de forma descritiva e 

exploratória a percepção dos alunos sobre os povos indígenas brasileiros citados nos contos que 

serão trabalhados em sala de aula, por isso essa pesquisa também se classifica como participante 

(TRIVIÑOS, 1987). 

Em campo, iniciou-se com um levantamento de dados a respeito do conhecimento 

prévio das crianças sobre a literatura indígena com alunos. Após a aplicação do questionário, 

foi realizada uma aula expositiva, a fim de explanar para os alunos noções relacionadas ao 

conceito de literatura vernácula, aquela classificada como cânone e de literatura indígena, em 

seguida fez-se a leitura de contos indígenas selecionados da obra “Contos indígenas 

brasileiros”, de Daniel Munduruku (2005).  

O seu livro “Contos indígenas brasileiros”, reúne oito narrativas míticas de diversas 

etnias indígenas, e tem. O diferencial dessa obra está no fato de proporcionar ao leitor o acesso 

às manifestações literárias e culturais indígenas, elevando essas narrativas, que outrora ficavam 

apenas no âmbito da oralidade, ao status de literatura escrita. Além disso, preservar o saber 

cultural indígena por meio da escrita. 
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As histórias apresentadas aos alunos foram: “O roubo do fogo” (Mito Guarani), “A 

onça valentona e o raio poderoso” (Mito Taulipang), “A proeza do caçador contra o curupira” 

(Mito Tukano), “Do mundo do centro da terra ao mundo de cima” (Mito Tupi), “Por que o sol 

anda tão devagar?” (Mito Karajá).  

A leitura e interpretação dos contos foram feitas a partir de uma abordagem 

interdisciplinar, abrangendo os eixos de: 

✓ Língua Portuguesa: O mito (gênero textual); A literatura falada e a literatura 

escrita; a Literatura Indígena dentro do contexto da colonização do Brasil e como expressão 

oral de um povo que não possuía registros literários escritos; 

✓ História: A diversidade cultural das sociedades indígenas; O genocídio indígena 

ocorrido durante o processo de colonização do Brasil; 

✓ Geografia: Apresentação das áreas geográficas em que se localizam cada grupo 

étnico citado nos textos trabalhados. 

Dessa forma, fez-se também uma conscientização a respeito da necessidade de se 

respeitar e valorizar tanto a literatura quanto a pessoa indígena. Por fim, foi aplicada uma 

atividade final para investigar quais as mudanças na percepção dos alunos após a realização do 

diálogo sobre o tema. 

 

A percepção dos alunos sobre os contos indígenas e a abordagem sobre a questão 

indígena em sala de aula 

 

Iniciou-se o projeto em sala de aula buscando o conhecimento prévio dos alunos sobre 

Literatura, em especial a Indígena, pois comungamos da visão de Carvalho (2011, p. 23) que 

ressalta a importância do arcabouço de saberes dos leitores sobre o gênero e a temática para as 

leituras que se quer propor em sala de aula, “porque entre a leitura de uma obra e o efeito 

pretendido ocorre o processo da compreensão, exigindo do leitor não só a utilização do 

conhecimento filológico, mas de todo o seu conhecimento de mundo acumulado”.  

Dessa forma, para se chegar a essas informações foram aplicados dois questionários, 

um para sondar seus conhecimentos iniciais sobre o tema, e outro para averiguar se houve uma 

mudança de percepção da literatura indígena para com os alunos, após a realização das 

atividades.  
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Os quadros 1 e 2 apresentam as respostas para a sondagem feita com os alunos no 

questionário inicial da pesquisa de campo. Ressalta-se que para deixar a escrita mais concisa, 

não se repetiu respostas que apresentavam o mesmo conteúdo, embora com a redação diferente. 

 

Quadro 1: Repostas da sondagem sobre o entendimento dos alunos acerca do que é Literatura. 

“Ela é uma criação muito legal e é interessante de ler, tem muitas coisas boas”. 

“Eu entendo que a literatura estuda os livros e a grande importância dela é descobrir coisas novas”. 

“São histórias, não sei”. 

“Literatura é história criada nos livros”. 

“Literatura são textos como histórias em quadrinhos, poema e várias coisas”. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019). 

 

Constatou-se pelas respostas que os alunos já tiveram contato com vários tipos de 

Literatura e que têm uma visão positiva sobre narrativas literárias, sendo que foi enfatizado em 

suas respostas o caráter da verossimilhança, contudo foi também apontada a importância dessas 

narrativas para que se amplie o conhecimento de mundo. Importante também ressaltar que é na 

escola que a maioria dessas crianças tem contato com esse tipo de leitura. Espaço privilegiado 

para estudos literários, que podem contribuir para  

 

(...) a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários 

níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da 

expressão verbal significativa e consciente - condição sine qua non para a 

plena realidade do ser (COELHO, 2000, p.16). 

 

Nesse sentido, Azevedo (2004, p. 40) defende que por meio de “(...) uma história 

inventada e de personagens que nunca existiram, é possível levantar e discutir, de modo 

prazeroso e lúdico, assuntos humanos relevantes (...)”. Contribuindo, inclusive, para o debate 

de questões “(...) geralmente evitados pelo discurso didático-informativo – e mesmo pela 

ciência – justamente por serem considerados subjetivos, ambíguos e imensuráveis”. 

Também se observou, como demonstra o quadro 2, que os alunos trabalharam textos 

literários nas aulas de Língua Portuguesa, contudo, sem contato mais direto com a Literatura 

Indígena, sendo que aqueles que tiveram contato, fizeram com a professora do ano letivo 

cursado anteriormente, que é a única a trabalhar esse tipo de literatura na escola campo da 

pesquisa. 
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Quadro 2: Sondagem sobre o conhecimento prévio dos alunos sobre a temática discutida. 

QUESTÕES SIM NÃO NÃO 

RESPONDERAM 

1- Algum(a) professor(a) já trabalhou, em sala de aula, 

a leitura e análise de livros literários na disciplina de 

Língua Portuguesa? 

75% 23% 2% 

2- Você já leu algum livro de literatura completo?  
43% 53% 4% 

3- Você já ouviu falar da literatura indígena? 
45% 53% 2% 

4- Você já estudou textos da literatura indígena em sala 

de aula? 

31% 67% 2% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019). 

 

A partir dos dados apresentados no quadro 01, nota-se que apesar de 75% dos alunos 

afirmarem que já participaram de trabalhos de leitura e análise de textos literários em sala de 

aula, a maioria deles (67%) afirmou que nunca estudou textos de Literatura Indígena em sala 

de aula, e mais da metade (53 %) disse que nunca ouviu falar de literatura indígena. Esses dados 

demonstram que a Literatura Indígena não está sendo trabalhada de forma satisfatória em sala 

de aula, assim também como constatou Bonin (2015) em seu trabalho. 

Por isso, decidiu-se por fazer em campo, na realização do projeto, uma abordagem 

teórica sobre Literatura, seguida de uma discussão sobre Literatura Indígena, tendo em vista a 

importância desse tipo de narrativas para a formação literária e cidadã dos alunos, pois como 

defende Thiel (2013, 1176) a leitura e o debate de textos de autoria indígena é uma “forma não 

só de conhecer visões estéticas e temáticas diferentes, mas também de valorizar o outro, o 

diferente, que deve ter sua história, sua presença e visão de mundo reconhecidas”. 

Em relação ao questionário final, realizado a fim de verificar a percepção das crianças 

em relação ao tema depois das atividades desenvolvidas, este apontou que aproximadamente 

99% dos alunos compreenderam melhor o que é a literatura indígena. 

Além disso, grande parte das crianças demonstrou ter compreendido alguns aspectos, 

tais como o caráter artístico da literatura indígena, seja ela falada ou escrita; o valor literário da 

literatura indígena, chegando-se à conclusão que todas as culturas e literaturas têm o seu valor 

e devem ser respeitadas.  

Nas discussões nas aulas expositivas, foi possível perceber que grande parte dos alunos 

ainda não tinha uma opinião formada acerca dos povos indígenas, tendo em vista serem alunos 

dos sextos e do sétimo ano do Ensino Fundamental. Assim, procurou-se abordar o tema 
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explanando não só sobre as características peculiares à cultura indígena, mas também situá-los 

dentro do contexto social brasileiro.  

Nesse sentido, partindo dos contos indígenas, foi possível realizar uma prática de 

leitura coletiva, em que todos os alunos foram incentivados a lerem um parágrafo das histórias, 

e de interpretação textual, nessa atividade buscou-se o entendimento das histórias que foram 

lidas. Importante frisar que o resultado foi positivo, pois os alunos compreenderam, em 

especial, as lições que cada textos sugeria. 

Salienta-se, ainda que essas atividades de leitura envolveram duas outras áreas do 

conhecimento: a Geografia e a História. A geografia porque nessa obra de Daniel Munduruku 

há mapas que especificam as regiões geográficas às quais pertence cada povo indígena, ao qual 

se atribui a autoria de cada conto. Logo, os alunos aprenderam, a partir desse estudo geográfico, 

que “os indígenas” não são indivíduos isolados e que vivem exclusivamente nas matas do 

Amazonas, mas que também habitam outras regiões do Brasil, inclusive há aqueles que vivem 

em zonas urbanas.  

Nas atividades, que envolveram a História, por estar intrinsecamente relacionada à 

questão indígena, os alunos puderam conhecer melhor sobre a diversidade étnica indígena e 

discutir sobre os estereótipos que são relacionados aos indígenas desde o período colonial. 

A esse respeito, Thiél (2013, p. 1177) assevera que 

 

A leitura dos mais variados gêneros textuais e em especial da literatura 

proporciona, então, o conhecimento da pluralidade cultural do país, o que 

implica promover também a liberdade e igualdade de expressão, o exercício 

da cidadania e, consequentemente, o distanciamento de pré-julgamentos 

baseados em visões estereotipadas e pejorativas do outro e de sua cultura. 

 

E, durante as atividades para interpretação textual dos contos, os alunos se 

manifestaram e deram contribuições, associando elementos da história lida fazendo inter-

relações com histórias que ocorreram com eles ou com pessoas conhecidas. E ao se valorizar 

as contribuições do aluno durante o processo ensino aprendizagem, foi possível vivenciar uma 

experiência de aprendizagem que é consonante ao que propõem os PCN (Brasil, 1998, p. 70), 

quando dizem que “o aluno deve pôr em jogo tudo o que sabe para descobrir o que não sabe”.  

Nesse aspecto, com os contos “A onça valentona e o raio poderoso” e “Por que o sol 

anda tão devagar?”, por exemplo, também foi possível falar do respeito às diferenças 

individuais e da importância de não subestimar nenhuma pessoa por causa de suas 

características. E o respeito às diferenças foi apontado pelos alunos como uma necessidade, não 
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sendo necessário apenas com as pessoas de culturas diferentes, mas, em especial, com aqueles 

que os rodeiam. 

 

Considerações finais 

 

A partir dos dados levantados, percebeu-se que o conhecimento das crianças a respeito 

dos povos indígenas era incipiente. Contudo, as atividades realizadas em sala, durante o projeto 

de leitura dos contos indígenas, adensaram seus conhecimentos.  

Percebeu-se, ainda, os efeitos do ensino eurocêntrico, e que a conscientização social 

da criança deve ocorrer o mais cedo possível, para que se formem cidadãos cada vez menos 

preconceituosos, evitando que se formem com ideias a partir de estereótipos errôneos. 

Espera-se, por meio dessa prática pedagógica, ajudar a discutir sobre o mito da 

colonização e a imagem folclórica que se tem dos membros das etnias indígenas. Dessa forma, 

além de se gerar uma conscientização social e histórica para com os alunos, espera-se também 

contribuir com o processo de educação intercultural, pois se acredita que a promoção desse tipo 

de conscientização nas escolas é um importante passo para formar cidadãos brasileiros que 

compreendam a complexidade cultural do país em que vivem. 

 

INDIGENOUS LITERATURE: THE 6TH AND 7TH GRADES CHILDREN’S PERCEPTION 

OF THE ELEMENTARY EDUCATION OVER THE INDIGENOUS CONTENT WORKED IN 

A CLASSROOM BY TEACHERS 
 

Abstract: This current study aims at a thematic approach/framework/perspective related to Indigenous 

Literature, more specifically in Basic Education. This study is justified by the fact that in schools what 

prevails in the students’ imagination are the stories of the eurocentric canon, in which many times the 

indigenous people are only mentioned in the most popular folk tales. Proven and discussed facts in 

several researches on Indigenous Literature in Brazil corroborates to this reality and highlights the 

results of the teaching mechanism in Brazilian schools emphasizing european values. Based on a 

bibliographical study, a field research was carried out in a primary school, focusing on indigenous 

literature and aiming at the perception of the students of the 6th and 7th grade of elementary school 

about the indigenous tales discussed in classroom by teachers. It was found that the knowledge of 

students about the theme was incipient, as well as their vision about indigenous people before the current 

project was grotesque and depreciative. Therefore, through the report of the students and classroom 

monitoring, it was possible to notice a change on the students’ perception, who discussed about the need 

to respect the culture diferences appreciating the indigenous people. It is believed that promoting such 

awareness in schools is an important step towards intercultural education. 

 

Keywords: Indigenous literature. Teaching. Interdisciplinarity. Intercultural Education 
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O JORNAL IMPRESSO E O LETRAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

Francisca Cardoso da Silva – CESTI UEMA 

 Edite Sampaio Sotero Leal – CESTI UEMA 

 

Resumo: Um dos objetivos do uso do jornal é o fato de servir como instrumento social e meio de 

expressão no ambiente escolar para socialização das informações essenciais aos atores da escola para o 

ensino de Língua Portuguesa, focando no desempenho e conhecimento intelectual do cotidiano dos 

alunos. O Projeto intitulado “O Jornal na Escola: Uma proposta para o ensino de Língua Portuguesa”, 

que está sendo desenvolvido numa escola da rede Municipal de Timon, acontece por meio de encontros 

divididos em seções com a apresentação do jornal impresso. Tem o objetivo de fazer os educandos 

conhecerem, manusearem, fazerem leitura de pequenos textos, ora com apresentação de gêneros que são 

veiculados nos jornais e ora com aulas expositivas. Há ainda as produções individuais e coletivas a fim 

de se trabalhar a interpretação dos gêneros jornalísticos com enfoque nos elementos de coesão e 

coerência em textos que circulam nos jornais, sendo uma excelente forma de melhorar a qualidade do 

ensino de Língua Portuguesa em sala de aula. Os gêneros jornalísticos são variados e com características 

distintas, assim, podem proporcionar, além da leitura e interpretação destes gêneros, a prática de 

produções de textos no ambiente escolar. Como aporte teórico, foram pesquisados os autores 

ANTUNES (2003), MARCUSCHI (2008), KOCH (2011); e outros também de igual relevância. Diante 

do exposto, acreditamos na circulação de jornais no espaço escolar como forma de interação social e de 

aprendizagem. 



694 

 

 
 

 

Palavras-chave: Gêneros jornalísticos. Língua Portuguesa. Escola. 

 

Introdução 

 

A iniciativa da produção e circulação dos textos jornalísticos na escola por meio da 

valorização dos jornais impressos é importante para o aprendizado.  Como é papel fundamental 

do ensino de Língua Portuguesa motivar os alunos a conhecerem, lerem, interpretarem e 

produzirem textos descobrindo seus talentos como leitores e escritores no ambiente escolar, 

assim, é possível entender a contribuição significativa dos textos do jornal para aflorar o 

intelectual dos educandos.  

Sendo a escola um ambiente de socialização e expressão da língua materna a partir 

das informações veiculadas através dos jornais ganha-se esse destaque para incorporar os fatos 

ocorridos no dia-a-dia. No entanto podemos considerar que o aluno pode desenvolver-se 

intelectualmente com o estudo dos gêneros jornalísticos, trabalhando suas habilidades no futuro 

em seu ambiente de trabalho. A diversidade dos gêneros textuais presente nos jornais pode 

ajudar o educando no contato com os diferentes tipos de textos e no aprendizado, 

contextualizando com suas necessidades vivenciadas. 

Os textos jornalísticos têm seus objetivos e características, com discurso próprio 

seguindo sua forma de produção e circulação, portanto a leitura dos textos jornalísticos em sala 

de aula exige que o professor explique que estes textos, em maioria, revelam eventos do 

cotidiano e notícias sobre fatos sociais do momento. Munidos destas informações, os alunos 

entendem que o jornal é um veículo de comunicação, mas, trazer textos desta plataforma 

comunicativa vai além da informação; é um meio de mostrar aos alunos gêneros textuais 

diferentes dos que corriqueiramente estão nas aulas de Língua. Faz-se necessário também 

explicar que um texto de jornal escrito requer critérios diferentes da televisão ou rádio. Com 

este raciocínio é importante rever os objetivos gerais para o Ensino Fundamental segundo 

Paramentos Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN-1997) que dizem que é preciso:  

• Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos. 

• Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

Com este foco, acreditamos que o contato com o jornal impresso, a leitura e a 

produção de outros textos a partir dos textos jornalísticos ajudam no processo de formação do 
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aluno no ambiente escolar. Podemos ver com isso que escrever um texto similar aos que estão 

no jornal jornalístico é tornar o aluno próximo da realidade social, percebendo o contexto em 

que está inserido, incentivando-o a observar elementos essenciais na construção de um gênero 

que permeia o jornal. 

A produção de textos não é tarefa fácil, entretanto a partir de exemplos vistos em sala 

de aula o aluno pode se sentir capaz de fazer seu próprio texto sobre fatos escolares ou fatos 

interessantes de sua comunidade. Certamente há muitos assuntos que podem ser abordados, o 

que falta, muitas vezes, é o despertar para leitura mais crítica e a escrita de textos que sejam 

úteis à vivência do aluno. 

 

O Jornal Impresso como recurso didático na sala de aula 

 

Pensar na escrita de um jornal na escola é nos depararmos com uma dificuldade 

inerente aos educandos que escrevem, subjetivamente, como falam, sem atentar para as normas 

da língua materna que devem ser levadas em conta no processo de construção do texto.  

Com o advento de redes sociais, a cada dia, a escrita está bem longe das normas 

gramaticais e da língua padrão, levando os alunos, que muitas vezes são formados por 

adolescentes que cultuam expressões de comunidades de fala específicas como as gírias e 

abreviações da internet. Assim, ficam a mercê de uma linguagem inculta que pouco lhes servirá 

diante das exigências do mercado de trabalho e profissional.  

Através da leitura dos textos jornalísticos, da prática de análise dos conteúdos dos 

textos e da escrita, tudo pode ficar mais fácil rumo aos objetivos propostos pela escola quanto 

à formação de leitores escritores de qualidade. Certamente, a escola é o espaço de formação da 

pessoa intelectualizada. Ela tem como função o aprimoramento do conhecimento, devendo 

trabalhar de forma sistemática obedecendo ao nível de aprendizagem de cada um, além de 

considerar o contexto social em que o educando está inserido para direcionar melhor a formação 

e os conteúdos a serem abordados. Muito além de ensinar a falar, no ambiente escolar, os 

educandos precisam aguçar a escrita e o raciocínio crítico. Como assevera MARCHUSCHI 

(2008): 

 

Evidente que não se trata de ensinar a falar, mas de usar as formas orais em 

situações que o dia-a-dia nem sempre oferece, mas que devem ser dominadas. 

Além da escrita e da oralidade, estão ainda envolvidas, no trato de língua 

materna, questões relativas a processos argumentativos e raciocínio crítico. 

(MARCUSCHI, 2008. p. 55) 
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Seguindo esses pressupostos, a escola desenvolve, por meio de seus professores, 

inúmeros métodos eficazes de ministrar uma aula e transmitir o conhecimento, assegurando um 

ensino que mostre aos seus alunos várias possibilidades de aprendizagem. A criação do jornal 

é, pois, um método que deve fazer parte deste universo de criatividade a ser trabalhada durante 

as aulas de Língua Portuguesa. 

É importante salientar que os alunos devem conhecer os diferentes tipos de gêneros 

textuais e quais circulam nos jornais impressos, como o artigo de opinião, a entrevista, a 

reportagem, a notícia, a propaganda, o editorial e outros. Pois são textos muito ricos em suas 

características e utilidade no meio social. Acreditamos que por meio da leitura desses gêneros, 

o aluno desenvolve habilidades indispensáveis ao seu desempenho intelectual. O contato com 

esses gêneros é importante como incentivo à leitura e a produção textual. 

Além disso, sabemos que a escola é o espaço propício para os alunos divulgarem seus 

escritos e aperfeiçoarem suas ideias durante a rotina da sala de aula, isto é, as atividades 

realizadas de acordo com o cronograma da escola e da organização do plano de aula do 

professor, a divulgação e valorização destas atividades precisam ser socializadas. 

Assim, percebemos o quanto é importante trabalhar com diferentes recursos numa 

sala de aula, especialmente usando jornal, pois muitos dos alunos não têm hábito de ler jornal, 

ou mais grave ainda, nunca manusearam um jornal escrito em sua vida. 

 A partir dessa perspectiva do uso do jornal na escola, entendemos que elaborar 

estratégias para desenvolver atividades que o envolvam possibilita uma aprendizagem 

inovadora de elaboração de jornal, entre outras coisas, e eleva o senso crítico de todos 

envolvidos nas atividades. 

 

Produção Textual e os Escritores 

 

A escrita de pequenos textos ajuda no desenvolvimento dos alunos, que começam 

essa prática desde as séries iniciais, isto é, no Ensino Fundamental. É nas séries iniciais que os 

primeiros textos são apresentados aos alunos. Na fase infantil, as crianças que entram na escola 

têm contato com textos literários próprios a cada faixa etária. Os primeiros textos certamente 

serão as fábulas, os contos de fada, os contos da carochinha e as poesias infantis. Ainda que as 

crianças não saibam ler, é dever da escola a função de suscitar o gosto pela leitura através destes 
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textos mágicos.  Sabemos que tais textos literários fazem parte do desenvolvimento intelectual 

da criança. 

 Nesta linha de raciocínio, a escola segue em séries mais avançadas sempre primando 

pela leitura de textos, para além de fábulas e contos de fada. Quanto mais tempo na escola, mais 

textos diversificados o aluno tem oportunidade de conhecer. E assim, a cada ano escolar, novos 

gêneros textuais são explorados. A aproximação com todos os gêneros textuais sejam os que 

alunos têm contato no dia-a-dia ou aqueles que veem na escola, contribuem no processo de 

crescimento educacional.  

O texto é uma forma de expressão do escritor, mostrando seu ponto de vista diante da 

realidade, mostrando suas experiências, sua criatividade e seus conhecimentos linguísticos. A 

qualidade da escrita, bem como a coerência do texto, depende do nível de leitura do escritor, 

como também do conhecimento acerca do assunto que é abordado. Esse momento de encontro 

entre o leitor e o autor é muito importante no ensino escolar, em especial nos primeiros anos de 

estudo, momento quando o aluno encontra a base para todas as leituras e paulatinamente o 

aprofundamento do conhecimento que virá.  O educando deve perceber que com o 

desenvolvimento da leitura e da escrita, ele tende a melhorar em todos os aspectos, sendo o 

professor o principal condutor da prática da leitura no ambiente escolar, pois segundo 

ANTUNES (2003): 

 

O professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita 

escolar sem leitor, sem destinatário; sem referência, portanto, para se decidir 

sobre o que vai ser escrito. (ANTUNES, 2003. p. 47.). 

 

Isso significa dizer que o professor deve incentivar seus alunos a prática de produção 

textual tendo, no mínimo, uma referência a ser seguida, além de um destinatário para os textos 

produzidos. Há algo que não pode ser ignorado que é o fato do texto revelar características de 

seu autor. Muito se pode perceber sobre o produtor do texto através de seus escritos. Também 

é verdade que o produtor do texto deve se preocupar com seu leitor/ouvinte. Como afirma 

KOCH (2011): 

 

A escolha de determinada descrição definida pode trazer ao ser leitor/ouvinte 

informações importantes sobre as opiniões, crenças e atitudes do produtor do 

texto, auxiliando-o na construção do sentido. Por outro lado, o locutor pode, 

por vezes, ter o objetivo de, pelo uso de uma descrição definida, dar a conhecer 

o interlocutor. (KOCH, 2011. p. 88.) 
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Conforme KOCH na citação acima, muito autores, através de seus escritos, 

determinam o público leitor/ouvinte e o conhecem.  

Ainda falando sobre leitura e autor, um dos objetivos da leitura deve ser a criação de 

novos textos, como também levar o aluno que ter capacidade de se tornar um autor competente 

com escrita coerente e coesa. A criação verbal e a maneira com que essa criação ingressa nas 

suas histórias, enredo e personagem deve levar em consideração um leitor, como o que fala 

BAKHTIN: 

 

A obra de criação verbal é criada de fora para cada personagem, e, quando a 

lemos, é de fora e não de dentro que devemos seguir as personagens. Mas é 

justamente na criação verbal que parece muito sedutora e convincente a 

interpretação puramente expressiva da imagem extrema, da personagem e do 

objeto. (BAKHTIN, 2011. p. 87) 

 

Para Bakhtin, a criação verbal precisa ser sedutora e convincente, caso contrário não 

terá público leitor, muito menos sobreviverá. 

 

O Jornal na escola 

 

A maioria dos alunos não disponibiliza do veículo de comunicação “jornal” em seu 

convívio social. Por isso mesmo, a presença do jornal na escola ganha muito mais importância, 

além de propiciar meios de leitura e produção de pequenos textos, melhorando e/ou criando 

novas perspectivas de ver o mundo. 

O projeto “O jornal na Escola: Uma proposta para o ensino de Língua Portuguesa” 

tem como objetivo incentivar e possibilitar o conhecimento, a leitura, a interpretação e a 

produção dos textos jornalísticos com adolescentes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

despertando um leitor, intérprete e produtor textual competente e crítico. Este projeto faz parte 

de uma política de atividades de extensões da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, 

Campus Timon, através do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX.  

Os estudantes que participaram do projeto nesta primeira etapa pertencem ao 7º ano 

das turmas A e B, do turno vespertino, do Ensino Fundamental da Escola Municipal E.F. Nazaré 

Rodrigues, localizada na cidade de Timon-MA. Ao todo são quase 100 alunos assistidos.  

Para sua execução fizemos uma sequência de atividades distribuídas em três etapas 

didáticas: 
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* primeira etapa: elaboração e preparação – momento de separação de materiais a 

serem utilizados na sala de aula como escolhas de jornais impressos, caderno, livro, pincel; 

* segunda etapa: apresentação do projeto na escola – momento de socialização e 

apresentação do projeto à direção da escola, aos professores e aos alunos, destacando os textos 

que circulam nesse meio de comunicação; 

* terceira etapa: socialização – momento de participação dos educandos nas aulas 

expositivas através de slides sobre o conteúdo teórico concernente à importância da leitura, aos 

gêneros textuais e sobre o jornal, suas características e textos existentes no jornal impresso. 

* quarta etapa: momento de produção após explanação dos pontos importantes sobre 

os gêneros textuais, sobretudo os textos jornalísticos. Realizamos atividades de produção 

individual e coletiva em forma de oficinas e tiveram duração de uma (1) a duas (2) horas, 

distribuídos em cada encontro realizado em dois dias por semana. 

Durante a realização das atividades percebemos a deficiência dos educandos quanto 

à leitura, consequentemente a dificuldade de compreensão sobre determinados gêneros textuais. 

A princípio, alguns alunos tinham pouca concentração no momento das explicações e não 

conseguiam relacionar o conhecimento adquirido ao longo de sua vida escolar. Porém, seguindo 

a sequência do cronograma na escola, iniciamos com apresentação do mediador e em seguida 

uma dinâmica dos (nomes) para apresentação dos alunos, depois os objetivos do projeto, o 

cronograma e uma breve conversa sobre os gêneros textuais. 

Nos encontros seguintes, apresentamos diferentes gêneros textuais, como a carta, o 

conto, a crônica, o e-mail, a charge, a entrevista, dentre outros. Foram feitas produções textuais 

abordando os gêneros apresentados anteriormente. Após essas atividades realizadas, mostramos 

os gêneros que circulam nos jornais impressos, sempre retomando a importância de coesão e 

coerência na escrita dos textos. 

Durante as atividades, os gêneros que mais chamaram a atenção dos educandos foram: 

a entrevista, a notícia, a carta e a criação do nome do jornal. Os alunos aproveitaram recorte 

dos jornais para produzir as notícias e, ao produzirem o gênero entrevista, buscaram entrevistar 

os próprios funcionários da escola. Este fato deve ser visto como relevante, pois os alunos 

querem divulgar sobre fatos de sua realidade e de seu cotidiano, que, aliás, é um dos objetivos 

do jornal. 

 Todos os encontros com os alunos da escola eram iniciados com uma retrospectiva 

do que, até então, tinha sido trabalhado nas aulas anteriores, sempre dando importância a escrita 

do jornal, chamando a atenção sobre os elementos de coerência, coesão e prazer pela escrita e 
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leitura de textos. Percebemos, no decorrer das oficinas, que os alunos já começavam a ter uma 

boa aceitação e percepção sobre os gêneros estudados. 

As sequências dos encontros foram organizadas conforme programação do projeto. A 

intenção é divulgar o jornal em toda escola conforme programado. Conseguimos trabalhar, com 

eficácia, o gênero carta nas suas diversas modalidades, fazendo associação deste gênero com e-

mail, que é um dos gêneros da informática. 

Assim, dentre todos os gêneros, os que mais prenderam a atenção dos alunos forma a 

notícia e a reportagem, em função do interesse por noticias e fatos do dia-a-dia; tudo através do 

manuseio com os jornais e recortes das figuras no processo das produções textuais. 

No momento das oficinas de criação textual, percebemos a socialização de alguns 

alunos, que no início demostravam nenhum interesse pelo projeto. O manuseio com os jornais 

gerava uma expectativa de socialização coletiva quando comentavam sobre as notícias e figuras 

presentes nos jornais.  

Acreditamos que, por meio da escrita e produção de pequenos textos, os alunos 

passaram a diferenciar a oralidade da escrita demostrando interesse pelos textos trabalhados em 

sala de aula. Percebemos que durante as explicações acerca dos gêneros, os alunos que têm um 

melhor hábito de leitura e escrita, têm maiores chances de avanço intelectual. Portanto vemos 

que todos esses processos de organização nas oficinas são cruciais e desafiadores para o 

contexto educacional, especialmente para aqueles que apresentam mais dificuldades.  

Percebemos ainda que, embora os alunos residindo na zona urbana, muitos deles não conheciam 

alguns dos gêneros textuais que circulam no jornal e que foram trabalhados em sala de aula. 

Estes textos despertaram a curiosidade, surpreendendo-os com o resultado alcançado. 

Uma das atividades que mais motivou a turma B foram realizar produções de cartas 

pessoais, porque muitos não conheciam o gênero carta. No momento das oficinas fazíamos 

relação dos textos jornalísticos com outros textos que não circulam nos jornais, especialmente 

com e-mails, apontando as diferenças de um e de outro, despertando nos alunos ideias 

fabulosas.  

Diferente da turma B, a turma A já despertou maior ânimo com as produções das 

notícias a partir dos recortes dos jornais, como também grande interesse na criação do nome do 

jornal. 

A cada encontro realizado houve momentos de grandes repercussões por conta das 

produções e explicações sobre cada gênero trabalho, motivando os alunos para o gosto pelo 

jornal impresso, sobretudo daqueles que não o conheciam. 
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Considerações Finais 

 

Com o projeto “O jornal na Escola: Uma proposta para o ensino de Língua 

Portuguesa” percebemos que a leitura e escrita de textos jornalísticos contribuem de forma 

significativa no desenvolvimento intelectual dos alunos. Um bom escritor antes de tudo deve 

ser um bom leitor, isto é, ter o gosto pela leitura e escrita, características fundamentais no 

processo de criação textual. 

No início do projeto os educandos envolvidos demonstraram pouco 

interesse/motivação para realização das oficinas, mas durante os encontros, trabalhando com os 

recortes de jornais, produções de textos e entrevistas realizadas, conseguimos promover 

mudanças significativas no comportamento destes alunos.  

No decorrer dos encontros os alunos se sentiam empolgados e interessados pelas 

atividades futuras. Havia, notoriamente, curiosidades sobre os textos jornalísticos, e muitos já 

falam do projeto aos demais colegas da escola. 

As leituras dos textos jornalísticos despertaram nos alunos a criatividade, além do 

prazer em trabalhar com os gêneros que circulam nesses meios de comunicação por meio das 

oficinas. Assim, vimos à necessidade e importância de termos técnicas inovadoras como forma 

de contribuição para o desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Percebemos, sobretudo, que o projeto foi capaz de despertar interesse pelo jornal 

impresso, principalmente daqueles alunos que nunca haviam manuseado este meio de 

comunicação. O jornal em sala de aula foi um passo inovador nas aulas de Língua Portuguesa, 

como também foi um diferencial para a escola onde o projeto está sendo desenvolvido. 

Nesta perspectiva, defendemos o uso de jornal, não só como meio de comunicação, 

mas como um importante aliado no estudo dos textos, no incentivo à leitura e produção textual, 

além da formação de criticidade individual de estudantes do ensino básico. 

 

Abstract: The objectives of the use of the newspaper are to serve as a social instrument and the means 

of expression in the school language, the emphasis on knowledge and the capacity of expression of the 

students of the school for the teaching of Portuguese. The project titled "A proposal for Portuguese 

language teaching", which is being developed at Timon Municipal School, happens when the students 

are divided into sessions, or with the presentation of the printed newspaper, with the purpose of the 

students to know, manipulate, read small texts, or present the genres that are shown in the newspapers 

and sometimes with lectures. There are also individual and collective productions in the texts that 

circulate in the newspapers, being an excellent way to improve the quality of Portuguese language 

teaching in the classroom. The informative genres are varied and with distinct characteristics, thus, can 

provide, in addition to reading and attention to genres, a practice of producing texts in the school 
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environment. As a theoretical contribution, the authors were surveyed ANTUNES (2003), 

MARCUSCHI (2008), KOCH (2011); and others of equal importance. Given the above, believing in 

the circulation of works in the school space as a form of social interaction and learning. 

 

Keywords: Journalistic genres. Portuguese language. School. 
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Resumo: Tendo em vista os atuais movimentos feministas e as problemáticas que tantas mulheres 

passaram no decorrer da história da humanidade, estabelecemos uma pesquisa sobre as perspectivas 

históricas na literatura que possam evidenciar o papel imprescindível da mulher como importante para 

a sociedade, tomando como exemplo a obra teatral A Muralha (1904) de Coelho Neto – autor 

maranhense da cidade de Caxias, referência de literato no Brasil. Temos como objetivos a valorização 

do gênero feminino na obra do autor, mostrar as vertentes ideológicas dessa valorização e gerar reflexão 

sobre a atual sociedade. Utilizamos pesquisas bibliográficas sobre a história da mulher referentes à 

dramaturgia e teoria literária, observação das vertentes ideológicas do contexto histórico e cultural da 

época do autor. O objetivo maior, sem dúvidas, é evidenciar o papel da mulher como peça chave na 

construção dramática e como agente ativo no decorrer da obra, mostrando a sua importância nos espaços 

sociais e familiares. 

 

Palavras-chave: Coelho Neto. Mulher. Teatro. 

 
Introdução 
 

Ao que se entende por discurso, todo e qualquer texto possui uma identidade 

ideológica ativa, todos eles, por simples que sejam, tem a finalidade de expressar alguma ideia 

seja do autor ou do eu-lírico (poesia). Não é diferente na linguagem teatral – e essa ainda mais 

intensa e forte – pois, além da escrita dos dramas, ainda tem a potencialidade da dramatização, 

evidenciando, através de ações visíveis ao público, todo o apanhado de situações recorrentes à 

ideia central do gênero dramático e/ou teatral. 

Sabendo disso, grandes escritores brasileiros, como Machado de Assis e Coelho Neto, 

se valem de seus escritos para atingir a ferida social. Mostrando características simples e 

marcantes da sociedade em que vivem e fazendo com que seus personagens entrem em choque 

com essas realidades. Quando Goethe escreveu Os Sofrimentos do jovem Werther (1774), não 

queria ele mostrar como seria a vida de alguém que fugiu dos princípios? Talvez, por situações 

culturais e sociais da época de Goethe seu personagem, Werther, não alcançou o auge que se 

esperava na narrativa, todavia serviu como inspiração para todos os que o leram – seja para o 

bem ou para o mal – confrontassem as regras sociais vigentes filosófica ou ativamente. 

O fato é que, a arte – enquanto manifestação viva e revolucionária – representa os 

ideais de um indivíduo e molda/modifica o meio em que se lança. As construções e variações 

narrativas dependem, evidentemente, da época e do contexto sócio cultural. As pesquisas sobre 

gênero, por exemplo, quase não se viam manifestadas pelas próprias representantes, mesmo 

dentro das narrativas as mulheres não tinham voz ou vez, evidenciando ainda mais, para o leitor 
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deste artigo, colocamos em evidência o extremo patriarcalismo presente na bíblia, mulheres 

sequer eram citadas, mas esse exemplo foi apenas pra um entendimento mais abrangente. 

Pesquisas sobre gênero feminino tem sido desenvolvidas desde antes da virada do 

século. Conquistas femininas sobrepõe todos os períodos trágicos da era antiga, mas ainda há 

muito o que se fazer. Representa-las enquanto seres humanos viventes e preciosos tanto para a 

construção da raça humana quanto no sentido literário. Mostrar sua presença forte nas artes 

literárias e demais talvez seja até fácil, mas expor seu papel fundamental no contexto da obra, 

isso sim, será objeto de grande valia – fazendo um apanhado geral, mais amplo historicamente, 

e tomando como exemplo A Muralha para que se possa pôr em evidência o gênero e Coelho 

Neto. 

 

Breve panorama do gênero feminino 

 

Sobre toda a existência do gênero feminino na face da Terra, se faz necessário um 

breve retrospecto relacionando sua posição antes da construção social – no sentido mais político 

– e pós evolução sócio política. Com uma breve introdução do que seria a importância do gênero 

feminino nos primórdios da era humana, em que: 

 

Na aurora da humanidade não podemos falar na existência de desigualdades 

entre o homem e a mulher. Naquele tempo, não existiam povos, nem Estados 

separados; os seres humanos viviam em pequenos grupos (hordas) e, depois 

em famílias e tribos. (...) os seres humanos tinham que se manter agregados, 

solidários entre si, para sobreviver e se defender dos animais ferozes e das 

intempéries. Quem se marginalizava perecia. Logo, não havia uma 

superioridade cultural entre homens e mulheres. (ALAMBERT, 2004, p. 27). 

 

As mulheres nessa época eram responsáveis por “manter vivos” os filhos, velhos e 

doentes, além de cuidar de plantações e preparação da comida, enquanto o homem apenas 

caçava. Nessa pré-história homens e mulheres viviam em harmonia, com suas divisões de 

trabalho bem definidas e um ajudando o outro. Era dos deuses, as mulheres possuíam o poder 

de gerar a vida e, sendo assim, eram veneradas pelo sexo oposto. 

 

(...) não existiram para o espaço público (...) as mulheres agricultoras ou de 

artesãos, cujo papel econômico era considerável, não são recenseadas, e seu 

trabalho, confundido com as tarefas domésticas e auxiliares, torna-se assim 

invisível. Em suma, as mulheres “não contam”. E existe aí muito mais do que 

uma simples advertência. (PERROT, 2005, p. 11). 
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Um pouco mais à frente, na tempestuosa e obscura Idade Média (V à XV), a igreja 

perseguia as mulheres por motivos fúteis, mas que possuíam fundamentos na mitologia judaico-

cristã. O gênero feminino era tido como demônio ou bruxa quando chegavam ao seu ciclo 

menstrual – elas se viam obrigadas a ficar presas dentro de casa durante este período biológico. 

Dentre todas os dogmas presentes na época, alguns colocavam a mulher como simples objeto 

sexual, apenas para reprodução da espécie; estruturas patriarcais e machistas presentes no livro 

sagrado. 

 

O epicentro das execuções das bruxas foi o Santo Império (...), as execuções 

tiveram início na Áustria. O sudoeste da Alemanha e a Baviera foram 

responsáveis por mais de três mil e quinhentas execuções cada. Na Polônia, a 

segunda área mais afligida por este flagelo, grande número de “feiticeiras” foi 

queimado entre 1675 e 1720, muito depois que a caça às bruxas havia 

terminado no resto da Europa. Em algumas cidades alemãs, seiscentas bruxas 

eram executadas em apenas um ano; na área de Wurtburg, novecentas num 

único ano; em Como (Itália), mil; em Toulouse (França), quatrocentas num 

único dia. Na diocese de Trier, 1585, duas aldeias foram deixadas apenas com 

uma moradora mulher cada uma. (...) Em Londres, um escocês confessou que 

ele sozinho havia sido responsável pela morte de 229 mulheres, por cada uma 

das quais havia recebido vinte e um shillings. (...) Estimativa do número de 

pessoas mortas na fogueira vai de pouco mais de cem mil a nove milhões. 

(MURARO, 2002, p. 111). 

 

Em primeiro lugar, tudo que você, leitor, sabe foi escrito por homens – quando falamos 

dos escritos antigos e até um pouco depois do renascimento. Logo, toda e qualquer informação 

sobre gênero feminino pode ter passado despercebida, uma vez que elas eram vistas, descritas 

e representadas pelo sexo oposto. 

Del Priore (2006, p. 445.), aponta que algumas instituições religiosas tinham o intuito 

de educar meninas órfãs com a preocupação de preservá-las da contaminação dos vícios além 

daquelas que eram criadas para serem boas moças e nunca poderem se desvincular do caminho 

correto que seria basicamente o de procriação e submissão na sociedade. 

 

A situação de destaque da mulher no quadro de relações concubinárias vinha, 

por outro lado, incentivar a Igreja a irradiar um discurso normatizador cujo 

objetivo era valorizar o casamento e, dentro dele, as funções da maternidade, 

a fim de converter as populações femininas a um modelo de comportamento 

que fosse útil ao projeto civilizatório e colonizador. (DEL PRIORE, 1993, 66, 

grifo do autor). 
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Pouco depois do Renascimento (XIV à XVI), tivemos alguns registros das mulheres 

em colônia e, mesmo sendo subjugadas e submissas pelo sistema patriarcal da Igreja Católica, 

conseguiram – aparentemente – estabilizar os direitos sociais. 

 

O absolutismo do pater famílias em nossa terra só começou a se dissolver à 

medida que outras instituições e figuras cresceram, com o interesse e o apoio 

da família real que aqui se instalou, deslocando o centro de poder, até então 

nas mãos dos senhores patriarcais, para estas figuras e instituições. (ROCHA-

COUTINHO, 1994, p. 75). 

 

Sobre a contemporaneidade, vê-se uma forte evolução das pesquisas relacionadas ao 

gênero. Não somente as pesquisas aumentaram como também as lutas por direitos iguais. Na 

França, em 1791, foi escrita a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã – escrito por 

Olympe de Gouges – no mesmo período à Declaração dos Direitos do Homem. Gouges, por 

sua ideia de defender seu próprio gênero, foi guilhotinada em 1793. Em 1792, Mary 

Wollstonecraft escreve, na Grã-Bretanha, A Reivindicação dos Direitos da Mulher, colocando 

em xeque uma grande tomada de consciência sobre a luta pelos direitos da mulher. 

 

A própria sociedade determina o que é masculino e o que é feminino, através 

de suas instituições, da cultura, do sistema educacional, da divisão sexual e 

social do trabalho, etc. As relações desiguais de gênero é que levam a mulher 

à subalternidade. (RODRIGUES, 2017, p. 14). 

 

Esse pequeno panorama nos mostra como é dura as diferenças entre gênero. Uma vez 

que estamos no século XXI e ainda ocorrendo banalidades sobre os direitos da mulher, não 

somente isso, mas também a falta de respeito ao que elas conseguiram com muito esforço e 

luta. E nesse mundo atual existem grandes contradições para o papel da mulher: alguns a vêm 

pelo lado romântico, dos versos e prosas dos artistas medievais, mas a mulher precisa ser 

compreendida a partir da sua integração no cotidiano da sociedade e tem papel fundamental na 

sua construção. 

Evidenciamos o conceito explicitado por Michel Foucault, em que 

 

(...) o poder é uma relação de forças, só pode existir na relação entre seu 

exercício e a resistência a ele, em continua tensão. O poder constitui, 

atravessa, produz os sujeitos (...). As relações de poder suscitam 

necessariamente, apelam a cada instante, abrem a possibilidade de uma 

resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter com mais 

força, tanto mais astúcia, quanto maior for a resistência (...). As relações de 

poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele que sabe e aquele 
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que não sabe, entre os pais e a criança, na família. Queria fazer aparecer que 

essas relações de poder utilizam métodos e técnicas muito, muito diferentes 

umas das outras, segundo a época e segundo os níveis. (FOUCAULT, 2003, 

p. 231 – 232, grifo nosso). 

 

Coelho Neto esquecido 

 

Henrique Maximiano Coelho Neto foi um escritor maranhense, nascido na cidade de 

Caxias, mas que ainda muito jovem mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro. Iniciou a 

Faculdade de Medicina, mas logo desistiu. Em 1883 iniciou a Faculdade de Direito em São 

Paulo, mas se desentendeu com um dos professores e transferiu-se para a Faculdade de Direito 

em Recife e no mesmo ano para a da cidade de Campinas (SP). Por ter ideais abolicionistas e 

republicanos, Coelho Neto virou alvo de perseguições impedindo-o de concluir seu ensino 

superior. Retornou para o Rio de Janeiro ainda em 1885. 

A sociedade em que o autor estava inserido era fonte de grande inspiração para a sua 

produção literária, ele relacionava estreitamente em suas obras a relação que tinha com 

sociedade da época e a sua vivência naquele ambiente. No Brasil, a sociedade apresentava a 

vitória dos padrões burgueses e a influência europeia era visível nas obras daquele período. A 

cidade do Rio de Janeiro estava vivendo um intenso processo de modernização e os escritores 

da época em suas produções mostravam que essa tal modernização não existia. Em suas obras 

teatrais, Coelho Neto retirou grande parte das suas ideias dessa sociedade burguesa, fútil e 

europeizada. Em uma variedade de textos, o autor constrói seus personagens através da 

defasagem do meio social em que vivem e aquele que desejam viver, portanto em suas obras 

teatrais encontramos denúncias sociais, referências de mudanças de atitude e a presença maciça 

de mulheres revolucionárias e, contrapondo, mulheres submissas ao sistema patriarcal vigente. 

Coelho Neto consolidou-se como escritor e foi um dos mais lidos no final do século 

XIX e início do século XX não só no Brasil, mas em Portugal também. Considerado o Príncipe 

dos Prosadores, foi um escritor completo, escreveu contos, crônicas, romances, teatro entre 

outros. 

Com o movimento modernista Coelho Neto foi duramente criticado e tal movimento 

foi um dos motivadores para que o escritor caísse no esquecimento, pois houve uma revolução 

cultural que trazia uma nova roupagem para as produções artísticas, transformando a literatura 

e as artes plásticas. Tal movimento fez com que o autor fosse escolhido como símbolo de tudo 

que era antigo na literatura brasileira e passou a ser atacado pelos escritores modernista por seu 

estilo e ideais. 
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Coelho Neto faleceu em 28 de novembro de 1934. Seus trabalhos foram divulgados 

em 11 idiomas em vários países diferentes. 

 

A Muralha e o Rio de Janeiro 

 

Ao que se propõe na obra A Muralha, Coelho Neto compôs sua estrutura em três 

longos atos – sendo ato, na linguagem teatral, todas as mudanças drásticas de eixo e cenário. 

Caracterizado como melodrama, a obra trata da situação dramática de uma família que teve 

falência financeira, em decorrência da situação política e social da cidade do Rio – o conhecido 

Bota-Abaixo: expressão criada para designar o processo de reformas urbanas operado a partir 

de 1903 no Rio de Janeiro e o prefeito da cidade da época, Francisco Pereira Passos (1902-

1906). Com a expressão Bota-Abaixo, buscou-se destacar a maneira radical pela qual foi 

implantado um conjunto de obras públicas que modificariam a estrutura urbana da capital 

federal. 

 

No início do século XX, o Rio de Janeiro era a principal e maior cidade do 

país. Os constantes fluxos migratórios e imigratórios favoreceram um intenso 

processo de urbanização, que demandava uma reestruturação espacial daquele 

que era considerado o cartão postal do país. Na base desse debate sobre a 

necessidade de um planejamento urbano, esteve presente o conceito de 

política higienista, relacionada com as precárias condições sanitárias das 

habitações urbanas, especialmente as coletivas. Uma das figuras preeminentes 

desse debate foi Pereira Passos, que entre 1857 e 1860 frequentou vários 

cursos na École de Ponts et Chaussées em Paris, onde acompanhou as obras 

empreendidas por Georges Haussmann com o intuito de transformar a capital 

francesa em uma cidade civilizada, de acordo com os padrões da época. À 

frente da prefeitura do departamento do Sena, Haussmann desbastou o 

emaranhado de ruas estreitas, pôs abaixo habitações populares, e construiu em 

seu lugar um conjunto monumental de largas e extensas avenidas. (MOTTA, 

2017, p. 1). 

 

Sanear, higienizar, ordenar, demolir, civilizar, foram também as palavras ditas pelo 

prefeito Pereira Passos. Cortiços, casas de cômodos, velhos casarões passaram a ser os 

principais alvos da reforma urbana que decorreu ao longo de seu mandato. Um dos objetivos 

principais dessa reforma era livrar o Rio de Janeiro do título de cidade desorganizada, assolada 

por constantes epidemias de febre amarela, varíola e malária, com sérios prejuízos para a 

atividade comercial do país. 

Coelho Neto voltava de Campinas, onde morou de 1901-1904, e se depara com a 

situação crítica da cidade maravilhosa. 
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O melodramático em A Muralha 

 

No que se refere às análises de Magaldi (2004), o teatro de Coelho Neto tem várias 

formas e modelos distintos. Magaldi não classifica as obras teatrais do autor caxiense em um 

único gênero, também não há como, mas salienta a forma e a frequência com que o autor utiliza 

o gênero feminino nas peças. Em seu livro Panorama do Teatro Brasileiro (2004), Magaldi 

traz resumos e análises críticas sobre o teatro de Coelho Neto, em um capitulo completo 

intitulado de Laivos Intelectuais (pág. 167). 

Peter Brooks (1976) demonstra em seu livro, The melodramatic imagination: Balzac, 

Henry James, Melodrama, and the mode of excess (1976), um apanhado de traços específicos 

ao melodrama, dentre os quais destacamos: o exagero do momento, o transtorno psíquico dos 

personagens principais, o uso de figuras hiperbólicas, os eventos grandiosos e irreversíveis, as 

relações mascaradas e as identidades enganosas, abduções, venenos lentos, sociedades secretas, 

parentescos misteriosos, a “moral oculta”, ou seja: os sentimentos e aflições reprimidas na vida 

cotidiana e que afloram nos momentos de tensão da trama, o desejo de expressar tudo de uma 

vez só e as ações desmedidas. 

É dentro desta ideia de melodrama que se encontra a obra A Muralha, uma vez que a 

peça teatral reúne um apanhado de eventos, complexos por vezes, que demonstram como as 

mulheres da encenação – especificamente Camila e Estela – se comportam, como carregam o 

eixo dramático e as ações mantendo a estabilidade, ou não, do início ao fim. 

 

O gênero feminino ativo na obra 

 

Na obra teatral – dividida em 3 atos – marido e sogra conspiram para atirar a mulher 

nos braços de um homem rico, que os salvaria da ruína financeira. Mas até que ponto isso pode 

ser benéfico ou maléfico para as partes envolvidas? De um lado temos a família de Camila – 

mãe de Carlos e esposa de Sérgio –, de outro temos Estela – esposa de Carlos – e ainda a, 

suposta, vítima Narciso. 

No princípio do melodrama Camila se coloca à frente da situação financeira da família, 

uma vez que Sérgio – o banqueiro falido por causa do Bota-Abaixo – já não vê mais o que fazer 

diante da situação.  

 

SÉRGIO – (...) onde tens a cabeça? Não te serviu de escarmento a cena trágica 

do Botafogo, quase uma fuga? A verdadeira luta que tive de sustentar com o 
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comércio da vizinhança, que nos queria cortar a retirada? Sabe a quantos 

montam os juros que tenho que pagar, este mês, à casa Farrula? A seiscentos 

mil réis. (...) e queres dar um chá de cento e cinquenta e dois mil réis. Vaidade. 

Vaidade e loucura. 

CAMILA – Tática de guerra, meu amigo. Os sitiados, quando lhes faltam 

munição, respondem com tiros de festim. O silêncio é a rendição, a rendição 

é a morte ou a vergonha. Quem se retrai, diminui, quem se isola, desaparece. 

(NETO, 2001, p. 67). 

 

Ao se deparar com a ideia de dar um chá, Sérgio acha absurdo, entretanto, Camila se 

mostra mais sabia e ardilosa ao tratar metaforicamente sobre táticas de guerra, evidenciando a 

ideia de conhecimento e sagacidade do gênero feminino na obra. Uma passagem que afirma 

ainda mais a diferença de conhecimento literário por parte de Camila se mostra quando ela diz: 

 

CAMILA – (...) conheces o Mal Secreto, de Raimundo Corrêa? 

SÉRGIO – Raimundo Corrêa... Quem é? 

CAMILA – Um dos nossos maiores poetas. 

SÉRGIO – Sei lá disso! 

CAMILA – Pois no soneto a que me refiro, Raimundo alude à dolorosa 

dissimulação dos infelizes, à máscara que os mais desgraçados afivelam ao 

rosto, ocultando, sob aparência de ventura, os maiores pesares. É a 

conveniência que impõe a hipocrisia. A sociedade não suporta a exposição da 

chaga nem o espetáculo da miséria. Quem quer ser acolhido, esconde as 

mazelas, seja uma úlcera ou seja a fome. Enquanto a sociedade vir luz em 

nossa casa e ouvir rumor de risos, não deixará de passar à nossa porta; tanto, 

porém, que der pela escuridão, sentir o cheiro de mofo, ouvir o roer dos ratos... 

Ai de nós... (NETO, 2009, p. 68). 

 

No decorrer do primeiro ato, Sérgio assume “(...) decididamente, tu é que devias ser o 

homem da casa” (p. 70). Falando diretamente à Camila que, prontamente, diz “Sinto-me muito 

à vontade no meu sexo e no meu posto: mando” (p. 70). 

Quando Narciso, homem rico e muito amigo de Sérgio, aparece em cena Camila logo 

tem a ideia de usá-lo como pilar para escapar da falência. Todavia, apenas faz isso ao notar a 

simpatia que Narciso possui por Estela, nora de Camila. Ao se desenrolar uma conversa 

informal entre Narciso e Estela, no qual ele diz que o marido de Estela, Carlos, vem tendo 

encontros noturnos. Estela, por ser uma mulher de princípios da época, opta por se defender e 

defender a honra de seu marido. 

 

ESTELA – (...) mas eu penso como deve pensar toda mulher honesta e de bom 

senso: o marido fora do lar é um homem entre os homens. 

NARCISO – E entre as mulheres. 
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ESTELA – Sim... entre as mulheres. De portas a dentro, é o esposo. O 

compromisso do marido não tolhe a liberdade ao homem. (NETO, 2009, p. 

76-77). 

 

O segundo ato mostra a batalha entre Estela e Camila, a prudência e a esperteza, a 

submissão e a suposta liberdade. Neste ato Camila, mesmo sendo mãe de Carlos, tenta persuadir 

Estela a se relacionar com Narciso. Por vezes Estela consegue se desvencilhar das artimanhas 

de Camila, que usa de todas as armas e modos para convencer sua nora ao adultério e, assim, 

salvar a família da miséria na qual se encontram. Estela sempre relutante diz: 

 

ESTELA – (...) um homem que veste uma mulher tem o direito de despi-la. 

CAMILA – (...) prefere andrajos sobre o orgulho...? 

ESTELA – A sedas sobre a desonra... prefiro! (grifo do autor, NETO, 2009, 

p. 93-94). 

 

O ponto chave do terceiro ato se divide em três partes bem específicas. A primeira, 

Estela procura o próprio pai para pedir auxílio e apoio moral, mas esse, todavia, se recusa a 

ajudar, uma vez que ele, Matias, não acha justo o moral de Carlos em sair todas as noites e 

vadiar, também por medo do que “a sociedade pode sair dizendo”, tornando-se ele mais um a 

favor do adultério. 

O segundo ponto chave deste terceiro ato é o fato de a família de Camila ter conseguido 

a casa de campo de Narciso e terem se mudado para lá. A residência é vasta e com várias 

plantações que geraram o sustento da família. Contudo, Camila ainda tenta persuadir Estela a 

se relacionar com o dono da propriedade. 

O fato é que, Estela se irrita profundamente com Camila e com o restante da família 

que deveria lhe acolher e opta por fugir daquele lugar. Ao que parece, e o texto não deixa claro, 

Narciso vai com ela e acaba por deixar a casa de campo para a família de Camila, que furiosa 

tem apenas que se contentar com o empréstimo da residência. 

 

Considerações finais 

 

Em A Muralha (1905) é perceptível a moeda de troca dinheiro-mulher, principalmente 

por parte de Camila, mas também está presente os princípios de uma sociedade patriarcal em 

Estela. O papel imprescindível da mulher nesta obra dá-se pela sua presença forte e ativa nas 

ações dramáticas. Toda a trama ocorre apenas por elas: elas criam as ações, criam as resoluções, 

criam o clímax, criam os diálogos.  
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Vimos que desde o começo da trama Camila se põe em lugar de destaque, sendo ela 

personagem principal junto com Estela, que a contrapõe sendo a geradora da linearidade da 

peça. Uma vez que há na personagem Camila um desejo de mudança e de quebra dos 

paradigmas da sociedade, ao mesmo tempo, existe nela uma característica forte daquela 

sociedade que é a sagacidade para usar as desventuras ao seu favor, como na tentativa falha de 

induzir Estela ao adultério para obter uma vida melhor às custas do dinheiro de Narciso. 

Há uma tríade amorosa entre Carlos – que aparentemente trai Estela e não a respeita 

como deveria –, Narciso – que é um homem nobre e apaixonado por Estela – e a própria Estela 

que segue os bons princípios da sociedade que a circunda. Coelho Neto usa desse elemento 

para gerar a dinamicidade da obra além de provocar o leitor para saber como irá terminar o 

drama. 

A dualidade geral está na disputa de princípios entre Camila e Estela, ambas são as 

personagens mais fortes e marcantes da obra. É por elas que se inicia as ações que modificam 

o roteiro e mantem o eixo dramático ativo. Além de serem, uma à outra, o anticlímax de A 

Muralha. Em defesa dos ideais que Coelho Neto representa nesta obra (e apesar de o 

considerarem patriarcal) vemos que 

É marcante a predominância qualitativa e quantitativa do personagem feminino no 

teatro de Coelho Neto, a ponto de converter-se, em vários momentos, no porta-voz da ideologia 

do autor. Neste personagem, Coelho Neto concentra o entrechoque de valores sociais, 

atribuídos por uma sociedade patriarcal e dominadora, e aqueles oferecidos pela sociedade 

burguesa e pelo trabalho, onde o vislumbre de liberdade acarreta em nova moral. (COSTA, 

1974, p. 155). 

Em defesa do gênero feminino e em virtude de um maior reconhecimento do nosso 

autor esquecido que recebeu tantas honrarias pelo mundo a fora e que, sem dúvidas, foi um 

escritor profissional – que vivia do que escrevia – tão somente por isso Coelho Neto foi tão 

reverenciado em seu tempo.  

Devemos lidar melhor com as diferenças de gênero, ou mesmo não classificar essas 

diferenças já que procuramos uma sociedade igualitária e que respeita os princípios individuais 

e coletivos, lembrando sempre de rever nossos próprios princípios e que, acima de tudo, as 

mulheres criam novas ideologias e novas perspectivas de sociedade e vida. 
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O VIÉS DISCURSIVO DA IRONIA NAS MANCHETES DE JORNAIS 
 

Laercio da Silva Campos (UEMA) 

 

Resumo: Este trabalho de pesquisa busca analisar de que forma o fenômeno da ironia se apresenta e 

revelar como ele é mais frequente do que imaginamos nas manchetes de jornais. O texto jornalístico se 

propõe a mostrar a realidade de um ponto de vista crítico, sem muito espaço para a interferência do 

enunciador. Porém, de forma implícita e às vezes explícita, a ironia se apresenta nas páginas principais 
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dos periódicos. Por mais objetivo que o discurso jornalístico possa parecer, não podemos esquecer de 

que por trás de todo enunciado há sempre um sujeito, com suas posições, hábitos e emoções. O discurso 

irônico possibilita a revelação dos aspectos culturais, sociais ou mesmo estéticos e funciona como 

construção da linguagem. Esse tipo de argumentação pode também ser encontrado em textos 

jornalísticos, que não têm como finalidade principal o discurso contraditório para causar efeito de 

sentido imediato. 

 

Palavras-chave: Ironia. Discurso. Jornal.  
 

 

Introdução 

 

Caracterizada geralmente como um recurso discursivo que consiste em expressar o 

contrário do que pensamos, a ironia ganha contorno mais complexo quando analisada na 

perspectiva discursiva. Na literatura, o discurso irônico é bastante explorado, dá ao fenômeno 

um status de erudição e exige habilidade do leitor para que este depreenda seu possível 

significado.  

Não há um consenso com relação a um conceito ao fenômeno, pois qualquer posição 

assumida pelo pesquisador não dará conta de todas as manifestações discursivas em que a ironia 

se apresenta. O que conhecemos hoje sobre ironia é bem diferente do que era conhecido séculos 

atrás. Até a visão de estudiosos sobre o mesmo assunto pode ser diferente, mas toda análise é 

um passo adiante na tentativa de desvendar este fenômeno discursivo-argumentativo.  

Devido ao seu forte apelo humorístico, muitos podem entender que a ironia está 

necessariamente a serviço do riso. É até uma consequência do fenômeno, porém vai muito além 

do efeito cômico. Apesar de satisfazer e muito o humor, sua configuração está no fato de se 

assumir um discurso que não é seu para reconfigurá-lo a fim de atender a intenção do 

enunciador, e revela determinados aspectos da ordem sociocultural. Essa manipulação 

discursiva revela detalhes encobertos pelos discursos mais sérios e, muitas vezes, bem menos 

críticos. 

Essa é também a diferença entre ironia e sarcasmo. Enquanto este se define pela 

violência e pela grosseria da proposição, que não deixa margem a dúvidas e desestrutura o 

interlocutor, aquela se apoia na tensão entre o simples enunciado e suas múltiplas 

interpretações.  

É com base na investigação da ironia como recurso capaz de revelar contradições e 

como ferramenta de contra-argumentação que se buscou, nesse trabalho de pesquisa, a presença 

deste fenômeno nas manchetes de jornais, tanto de circulação nacional quanto local. 
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Na primeira parte, foi analisada a ironia como recurso discursivo. Para tanto, a 

pesquisa foi baseada teoricamente nos autores Maingueneau (2013) e Braith (2008), que mais 

recentemente abordaram a ironia e trabalharam com textos de comunicação. Nesta seção, vamos 

observar que a análise vai para além da frase, pois mobiliza estruturas de outra ordem, como o 

grupo social e, com isso, pode ganhar diversos sentidos dependendo do contexto.  

Na sequência, destacam-se as características que marcam o gênero jornalístico. 

Trabalhar a ironia no veículo de informação não é tarefa das mais simples. O texto informativo 

tem a preocupação com a clareza e a objetividade da informação e, em meio a esse uso restrito, 

estabelecer um novo critério estético e argumentativo é o desafio do enunciador. 

A última parte do trabalho de pesquisa é dedicada à análise das manchetes de 

deferentes periódicos. Serviram de material de análise os jornais de circulação nacional Folha 

de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, além de jornais de circulação local O Imparcial e O Estado 

do Maranhão. Foram analisadas algumas manchetes de capa dessas publicações. O trabalho de 

pesquisa se empenhou em buscar de que forma o enunciador utilizou o recurso da ironia nas 

chamadas de capa e o seu efeito de sentido. 

 

A ironia como recurso discursivo 

 

Quando abordamos o discurso como material de análise, não podemos focar somente 

no conhecimento da gramática e do léxico da língua para interpretar adequadamente o 

enunciado. Busca-se também o contexto, que não é necessariamente o ambiente físico, o 

momento ou o lugar da enunciação. O processo irônico é analisado constantemente no limite 

da frase ou em parcelas de textos, mas raramente como elemento estruturador de uma unidade 

textual longa. Ao se analisar estruturas mais complexas, entram em ação procedimentos 

pragmáticos que exigem do destinatário uma competência ampla e não somente seu 

conhecimento linguístico. Nessa troca de força, o destinatário não é passivo. Ele é que vai 

definir o contexto do qual vai tirar informações necessárias para interpretação do enunciado. 

Por isso, não há uma interpretação única possível para um enunciado, apenas indicações para 

se chegar à mais provável. 

 

[...] a perspectiva interessa-se também pelo destinatário que, assim como seu 

parceiro, detém diferentes papéis, aparecendo como receptor, interlocutor, 

ouvinte, enunciatário, leitor, e cuja função ativa no discurso será participar da 

dimensão significativa, na medida em que é o ponto visado pelas estratégias 

elaboradas pelo produtor. (BRAIT, 2008, p.15) 
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Na perspectiva discursiva, a ironia se apresenta de forma mais nítida, pois conta com 

outros recursos extralinguísticos que favorecem a percepção da ideia inserida no contexto 

linguístico. Para Dominique Maingueneau (2013), há no discurso irônico a subversão da própria 

enunciação. O autor cita, como exemplo, a frase “Que homem amável!...”, a respeito de alguém 

que acaba de ser muito grosseiro. Para se atingir o efeito irônico, basta que se marque, na 

modalidade oral, o distanciamento através da entonação; ou na escrita, com uso de pontuações 

para que o destinatário entenda a presença da ironia. 

 

A enunciação irônica apresenta a particularidade de desqualificar a si mesma, 

de subverter no instante mesmo em que é proferida. Classifica-se tal fenômeno 

como um caso de polifonia, uma vez que esse tipo de enunciação pode ser 

analisado como uma espécie de encenação em que o enunciador expressa com 

suas palavras a voz de uma personagem ridícula que falasse seriamente e do 

qual ele se distancia, pela entonação e pela mímica, no instante mesmo que 

lhe dá a palavra. (MAINGUENEAU, 2013, p.222) 

 

Entendida no senso comum como sendo o oposto daquilo que o enunciador produz, a 

ironia ganha aspectos mais complexos quando analisada como elemento estruturador do 

discurso. O próprio dicionário reproduz essa ideia quando diz que a ironia “é o modo de 

exprimir-se no qual se diz o contrário do que se pensa ou sente” (FERREIRA, 2004, p. 491). 

Quando tomamos por base o discurso, o corpus da análise vai para além da frase, pois mobiliza 

estruturas de outra ordem, como, por exemplo, o grupo social. 

O ato de enunciar não visa apenas informar, mas persuadir o outro a aceitar o que está 

sendo comunicado. Devido a isso, torna-se um complexo jogo de comunicação visando 

convencer através do discurso. Nesse jogo de interesses, o enunciador utiliza-se de certos 

procedimentos argumentativos visando levar o enunciatário a admitir como certo, como válido 

o sentido pretendido. São diversos os procedimentos linguísticos que constituem uma 

argumentação. Há duas instâncias no discurso: a do enunciado e a da enunciação. “Sem 

confundir enunciador/locutor e/ou narrador, entidades discursivas, com o indivíduo (o que seria 

um pecado mortal para quem se propõe a falar de discurso)” (BRAIT, 2008, p. 41). 

 As falas de Sócrates, por exemplo, foram recuperas por Platão, essa interrogação 

distancia a ironia socrática da ideia de atitude e focaliza-a como construção de discurso. “Nos 

textos platônicos, nos quais estão diferenciados enunciador e locutor, é plausível dimensionar 

a ironia socrática não em termos de atitude de um indivíduo chamado Sócrates, mas em termos 

de um locutor Sócrates instaurado por um enunciador reconhecido como Platão” (BRAIT, 2008, 
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p. 27). Para Maingueneau (2013), o enunciado é a marca verbal do acontecimento que é a 

enunciação. Ou seja, o enunciado é uma unidade elementar da comunicação verbal. A 

enunciação, por sua vez, é o efeito produzido através do enunciado. 

Um enunciado irônico exige uma dupla leitura e envolve formas de interação entre os 

sujeitos, assim como com o objeto da ironia e com as estratégias linguístico-discursivas que 

põem em movimento o processo. O produtor de ironia encontra maneiras de chamar a atenção 

para o discurso e espera contar com a adesão do outro. Sem isso, a ironia não se realiza. O 

conteúdo inserido neste fenômeno é subjetivamente posto e ganha valor pelo enunciado. 

  

[...], parece curioso observar que, tanto de uma perspectiva linguística, que 

concebe a ironia como uma construção de linguagem, quanto de uma 

perspectiva filosófica, o elemento que está no centro dos dois caminhos é o 

processo de enunciação, embora concebidos de formas inteiramente diversas. 

(BRAIT, 2008, p. 41) 

 

Nessa busca por produção de sentido, são colocadas em ação estratégias que estão 

diretamente ligadas ao efeito de sentido. Essas estratégias vão orientar o caminho que o leitor 

percorrerá para levantar hipóteses diante do texto. Segundo Koch (2012), no processo textual 

recorremos a três sistemas de conhecimento: conhecimento linguístico, conhecimento 

enciclopédico e conhecimento interacional. 

O conhecimento linguístico é a porta de entrada para uma interpretação textual. 

Abrange os conhecimentos gramatical e lexical. Está relacionado à organização do material 

linguístico na superfície do texto; o uso dos meios coesivos para efetuar a remissão ou 

sequenciação textual e a seleção lexical adequada ao tema. 

O conhecimento de mundo, ou enciclopédico, refere-se aos conhecimentos gerais 

adquiridos a partir das vivências pessoais e eventos espaço-temporalmente situados que 

permitam a produção de sentido. E o conhecimento interacional está relacionado às formas de 

interação por meio da linguagem que, por sua vez, envolve outros conhecimentos. 

A depender da finalidade, todo gênero do discurso visa a certo tipo de modificação da 

situação da qual participa. Segundo Maingueneau (2013), essa finalidade se define ao responder 

à questão implícita: “Estamos aqui para dizer e fazer o quê?”. A resposta a essa pergunta vai 

determinar o comportamento adequado do destinatário frente ao gênero do discurso utilizado. 

Tais gêneros implicam direitos e deveres do enunciador e do coenunciador, que determinam de 

quem parte e a quem se dirige a fala. 
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Dessa maneira, observamos que a ideia de ironia como princípio estruturador de um 

dado discurso ou um texto não está presente apenas no discurso literário, mas também nos não 

literários e com suas especificidades. 

 

Se os discursos literários irônicos demonstram uma força de ruptura com 

estilos anteriores, utilizando justamente a estratégia da ironia em seus diversos 

mecanismos a fim de representar e esgotar as formas esgotadas, outros 

discursos podem utilizar os mesmos mecanismos como forma de 

argumentação indireta contra algum alvo. A intertextualidade, que pode ser 

uma denominação para algumas formas de discurso reportado, assume nesses 

discursos uma função crítica, quer para estabelecer um perfil da vítima, do 

alvo a ser atingido, quer para assinalar pólos de abertura. (BRAIT, 2008, p. 

72)  

 

Uma das preocupações do texto jornalístico é a preocupação com a clareza e a 

objetividade da informação, por isso, dizer algo diferente do que realmente se pensa não é tarefa 

fácil em se tratando desse gênero do discurso. Por isso, há poucas brechas para mais de uma 

interpretação. Isso para não causar confusão no leitor e não ter dúvidas com relação à 

informação. O sentido tem de estar lá, explícito, sem espaços para divagações interpretativas. 

O jornal Folha de S.Paulo, em seu “Manual da Redação”, abordou a questão da ironia na seção 

“padronização e estilo” da seguinte maneira: “Originalmente, pergunta de quem sabe a resposta. 

Em texto jornalístico, dizer algo diferente do que de fato se pensa pode provocar confusão. Não 

abuse, portanto.” (Manual de Redação – Folha de S.Paulo, p. 75). O manual abre ressalva para 

textos assinados ou colunas de bastidores, destacando que o recurso deve ser usado com cautela, 

pois “nem sempre a ironia que parece óbvia para o autor é compreendida como tal pelo leitor 

e, em excesso, tende a irritá-lo” (Manual de Redação – Folha de S.Paulo, p. 75). 

O manual trata da ironia na perspectiva da frase, aquela que fica nítida para o leitor e 

usa uma definição tradicional do recurso: “dizer algo diferente do que se pensa”. Maingueneau 

(2013) e Brait (2008) nos mostram que a ironia enquanto discurso ultrapassa tal definição e 

ganha contextos complexos e pode também ser encontrada em discursos sérios e bem menos 

críticos, como o texto jornalístico, que explora esse recurso discursivo de forma sutil, 

configurando-se como estratégia de compreensão e representação do mundo. 

 

O viés discursivo da ironia nas manchetes de jornais 
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O texto jornalístico se propõe a mostrar a realidade de um ponto de vista crítico, mas 

sem opinar. Compara fatos, estabelece analogias, identifica atitudes contraditórias e veicula 

diferentes versões sobre o mesmo fato. Por mais objetivo que o texto jornalístico possa parecer, 

não podemos esquecer de que por trás de todo texto há um sujeito, com suas posições, hábitos 

e emoções. O discurso irônico possibilita a revelação de aspectos culturais, sociais ou mesmo 

estéticos e funciona como construção da linguagem. Pode também ser encontrado em textos 

que não têm como finalidade o discurso contraditório para causar efeito de sentido imediato, 

como é o caso do jornal. A fim de identificar tais aspectos discursivos, foram analisados 

diferentes periódicos impressos de circulação nacional e local.  

No dia 12 de outubro de 2014, o jornal Folha de S.Paulo reservou sua capa para 

destacar e rebater declaração do então candidato à presidência da Republica Aécio Neves. O 

jornal aborda o fato de Aécio Neves chamar de “choque de gestão” sua atuação à frente do 

governo de Minas Gerais. 

 

 

 

Observamos então que há dois argumentos: o argumento do candidato e o ponto de 

vista do jornal. É importante destacar que o contexto em questão é da disputa eleitoral desse 

mesmo ano. Há, já como destaque no título da capa, a polifonia do discurso, que combina 

diferentes fontes enunciativas na forma indireta e provoca desnível no interior de se mesma 

para evidenciar a responsabilidade do enunciado. Ao destacar com recurso das aspas o 
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enunciado “choque de gestão”, o sujeito se distancia e ao mesmo tempo se apropria de um 

discurso que não é seu a fim de criar outro discurso. Pode-se entrever então um outro enunciado, 

no caso o do então candidato a presidente da República, por trás do enunciado que nos apresenta 

através do jornal. 

É através dessa tensão de discursos que se evidencia a ironia. O locutor se apropria da 

fala do candidato Aécio Neves para desqualificá-la, ao destacar seu “efeito limitado”. “[...] as 

aspas são mais adequadas quando se trata de certa reserva por parte do enunciador, que indica, 

assim, uma não coincidência de sua fala” (MAINGUENEAU, 2013, p.212). Ou seja, ao utilizá-

las, o autor se distancia da expressão, atribuída a outra voz. Ao ser retomado o discurso desse 

outro sujeito, ele ganha uma nova identidade, pois passa a fazer parte de outro discurso, neste 

caso a contra-argumentação do jornal. “Falar em imitação é vago demais. Um discurso pode, 

de fato, imitar um outro, servindo-se de duas estratégias opostas: a captação e a subversão” 

(MAINGUENEAU, 2013, p.220). Quando se mantém a argumentação, tomando a mesma 

direção, há uma captação. Por outro lado, a subversão visa desqualificar o texto reproduzido.  

O autor traz a fala de Aécio Neves no título não para reproduzi-la, mas sim para 

desqualificá-la, ao destacar na sequência seu “efeito limitado”.  Ao articular os dois discursos, 

o do candidato e o do jornal, o autor formou um conjunto, uma sequência discursiva, uma 

unidade significante, “através do qual um enunciador (A1) dirige-se a um receptor (A2), no 

caso o leitor do jornal, constituindo um alvo (A3), que é a vítima dessa ironia” (BRAIT, 2008, 

p. 82). As indicações presentes no enunciado, como o uso das aspas para se distanciar do 

discurso e a contra-argumentação, nos levam a interpretar que se trata de um discurso irônico, 

ainda que não garantam que a representação do leitor não coincida com a representação do 

enunciador. 

As aspas neste enunciado estão a serviço da ironia e marcam uma divisão interna na 

instância da enunciação. Ao destacar a expressão entre aspas, o autor não a assume e ao mesmo 

tempo aponta para ela, marcando de maneira clara que não é sua. Porém, o uso das aspas, 

somente, não evidencia o fenômeno da ironia. Deve-se observar de que forma a expressão está 

integrada no contexto linguístico. “Existem aspas que apenas demonstram uma rejeição por 

parte do enunciador da expressão proferida e, no polo oposto, aspas que se satisfazem com um 

pequeno distanciamento, difícil de interpretar” (MAINGUENEAU, 2013, p.225). 

O título do jornal pode ser interpretado como o discurso irônico a partir do momento 

em que o enunciador integra artifícios textuais para se distanciar da expressão e associá-la, 

inclusive nominalmente na materialidade do texto, a outro sujeito com a intenção sutil de 
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desqualificá-lo no outro extremo, revestindo assim o discurso de um colorido irônico sem deixar 

que o coenunciador perceba de maneira nítida a ruptura entre os dois pontos de vista. “Esse 

jogo, que se estabelece entre um texto e as presenças constitutivas de seu interior, articula-se 

ironicamente por meio de várias estratégias de incorporação discursiva, de encenação do já-

dito” (BRAIT, 2008, p. 141). 

Trata-se, portanto, de uma ironia verbal, uma sequência de natureza textual como 

unidade de significação, sem lançar mão de outros recursos significativos, como imagens, por 

exemplo. Através da integração desses recursos linguísticos, um único enunciado preencheu as 

condições para a existência da ironia. 

 

 

 

No dia 12 de outubro de 2014, o jornal O Estado de S. Paulo deu como manchete em 

sua capa denúncia segundo a qual os Correios entregaram panfletos de Dilma Rousseff em São 

Paulo sem registro de controle. O jornal aponta que a estatal deixou de exigir do PT chancela 

ou comprovante de postagem oficial, previsto em norma da própria empresa para provar que 

houve o pagamento para o envio, de forma regular, da propaganda eleitoral. Como podemos 

observar no subtítulo: “Propaganda eleitoral foi enviada sem marca da empresa que comprova 

o pagamento do serviço”. 

O contexto, assim como o primeiro exemplo, é também o da corrida presidencial de 

2014. Há também neste caso o uso das aspas. Nas mídias contemporâneas, como destaca 

Maingueneau (2013), os enunciados destacados proliferam. Os jornalistas e seus colaboradores 
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passam seu tempo destacando fragmentos de texto para convertê-los em citações, seja em título 

ou intertítulos. 

Ao destacar a suposta “exceção” autorizada pela empresa ao partido, o autor subverte 

a justificativa da estatal para o fato ocorrido. E também mais uma vez se distancia do termo 

para subvertê-lo. Não se trata de uma citação, mas serve para realçar um termo do enunciado 

em relação aos demais. A justificativa da empresa, que aparece no interior da matéria, foi a 

seguinte: 

“‘Está autorizada, em caráter excepcional, na AGF (Santa Cruz), a postagem 

de 4.812.787 panfletos da candidata às eleições de 2014 Dilma Vana 

Rousseff’, diz o documento ‘Correios Informa’ do dia 3 de setembro”. 

‘Devido a erro de produção da gráfica, não foi confeccionada a respectiva 

chancela’, acrescenta o comunicado.”, (jornal O Estado de S. Paulo, 12 de 

outubro de 2014) 

 

O enunciador, no caso o jornal enquanto instituição, se dirige a um receptor através de 

um discurso a fim de atingir um alvo, no caso a empresa estatal dos Correios. Através da 

reprodução e do destaque do termo utilizado na justificativa – “em caráter excepcional” -, o 

autor subverte todo um discurso, e não causaria o mesmo efeito se houvesse a eliminação das 

aspas na expressão “exceção”, pois não demarcaria e nem subverteria tal posição da empresa. 

 

“É curioso observar que a instauração de um discurso ambíguo, que pode ser 

de natureza irônica ou não, acontece com uma certa frequência nas primeiras 

páginas dos jornais brasileiros, apontando para a possibilidade de um discurso 

jornalístico informativo colocar sua dominante linguagem referencial e 

objetiva ao lado de uma ambiguidade expressiva, com vistas ao humor e à 

crítica sutil em lugares onde esses dois elementos não são esperados”. 

(BRAIT, 2008, p. 86-87). 

 

Há neste caso uma ironia retórica (ou de palavra), “com a utilização, por parte do 

locutor, de um vocabulário, desse discurso característico da parte contrária (aqui entendida 

como alvo da ironia), com a certeza de que o receptor reconheça a não credibilidade desse 

vocabulário” (BRAIT, 2008, p. 91). Isso através de um discurso estrategicamente instaurado. 

Essa ênfase na palavra através do uso das aspas lhe dá a dimensão de palavra irônica, ou seja, 

impregnada com um sentido que não seja o seu sentido próprio. 

Não se pode também negligenciar a necessidade de cooperação do leitor para a 

construção de sentido. As diretrizes são dadas pelo locutor no plano do enunciado, e cabe ao 

leitor preencher as lacunas no plano da enunciação. Segundo Maingueneau (2013), para efeito 

irônico, o que é afirmado no enunciado é negado no plano da enunciação, ou vice-versa. Ideia 
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da qual compartilha também Brait (2009), quando afirma que o ouvinte abre a possibilidade de 

outra maneira de entender a mensagem. 

 

 

A manchete acima, do jornal O Imparcial, publicada no dia 8 de outubro de 2014, nos 

apresenta um tipo de ironia bem sutil. O contexto também é o das eleições presidenciais daquele 

ano com relação ao apoio local. Como fica evidenciado no subtexto, o PT apoiou para 

governador do estado o então candidato Lobão Filho, porém, passada a disputa do primeiro 

turno, buscou o apoio do candidato que venceu as eleições, Flávio Dino. 

Há duas situações apresentadas no plano do enunciado: “O PT apoiou Lobão Filho” / 

“O PT quer apoio de Flávio Dino”. Situações que se opõem, tendo em vista que os dois se 

apresentavam como adversários políticos. A dissociação entre forma literal do enunciado e 

proposição visada não está apenas nesse jogo estabelecido entre as duas situações. Muito mais 

do que opor situações, o enunciador toma como alvo da ironia o PT e busca revelar uma postura 

oportunista do partido político através de mecanismos constitutivos da ironia: dissociação entre 

o que o enunciado manifesta e o que está implícito e só pode ser considerado através de uma 

perspectiva enunciativa. 

 

Apesar de a ambiguidade da ironia estar assinalada como tal, nem por isso ela 

sofre um processo de desambiguização. Na verdade, [...] o discurso irônico, 

ou mais especificamente sua ambiguidade, coloca o receptor diante não de 

uma simples escolha, que poderia levá-lo a optar por uma das possibilidades 

[literal-figurado], mas diante da necessidade de aceitar as duas instâncias, 

única forma de reconhecer a ironia. (BRAIT, 2008, p. 107) 

 

Maingueneau (2013) nos apresenta, em sua análise de textos de comunicação, a 

“embreagem”, conjunto das operações pelas quais um enunciado se ancora na sua situação de 

enunciação, e os “embreantes”, também chamados de “dêiticos”, que no enunciado marcam 
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essa embreagem. Na estruturação do texto, podemos ter embreantes de pessoas (pronomes e 

determinantes); os temporais (ontem, hoje, amanhã...), e os espaciais (aqui, lá...). 

Em uma análise restrita, que se leve em conta apenas o conhecimento da gramática e 

o léxico da língua, somos levados a observar em tal construção a presença de dois advérbios de 

tempo: “depois” e “agora”. Isso quando levamos em conta o plano do enunciado. Porém, no 

plano da enunciação, são muito mais do que marcadores temporais, tornam-se responsáveis por 

marcar a contradição do enunciado, e introduzem sentenças argumentativas que se opõem. 

Através do contexto linguístico (uso de advérbios) na manchete de O Imparcial, somos levados 

a reconfigurar o contexto baseando-se em nosso conhecimento de mundo e interpretar de forma 

aceitável o enunciado. Dessa forma, interpretamos o “depois” como o momento do primeiro 

turno das eleições que se tornou passado; e o “agora” como o momento presente da enunciação, 

ou seja, a disputa de segundo turno presidencial. 

Por isso é importante destacar alguns pontos quando se parte para o estudo do 

enunciado irônico. Todo sentido literal de uma frase é relativo, pois ela depende de pressupostos 

contextuais que lhe completem o sentido. O sentido irônico diz respeito à dimensão da 

enunciação, e não do enunciado. A tensão entre literal e figurado é uma característica 

fundamental da ironia, ainda que não dê conta da complexidade do fenômeno como elemento 

estruturador do discurso. O enunciador, ao mesmo tempo que simula, referencia essa simulação 

no próprio discurso. 

O enunciador, ao marcar na manchete os embreantes “depois” e “agora”, não tem em 

vista somente marcar o tempo dos acontecimentos, isso se revela pela situação contraditória. 

No plano do enunciado, esses embreantes são marcadores temporais; no plano da enunciação, 

ou seja, como o enunciado se apresenta em determinado contexto, eles marcam a contradição 

das situações apresentadas, estabelecendo um teor irônico ao discurso. Não há na manchete de 

O Imparcial apenas a preocupação de passar uma informação. Além disso, o sujeito se 

posiciona, ainda que de forma sutil, diante do fato apresentado. Daí a necessidade de 

cooperação do leitor nesse jogo, pois ele será o responsável por captar tal interferência do 

enunciador na enunciação.  

Muito mais que o valor gramatical de advérbio, esses elementos nos revela uma 

posição crítica do enunciador diante do fato. Isso porque ele, ao mesmo tempo que se esconde 

para revelar uma presumível imparcialidade, aponta para essa simulação, pois a ironia, ao 

mesmo tempo que é uma simulação ou dissimulação, é arquitetada para ser captada pelo leitor. 
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Pois seu efeito irônico só é alcançado a partir do momento em que é alcançado ou identificado 

com tal. 

 

 

 

A manchete de capa do jornal O Estado do Maranhão do dia 2 de novembro de 2014 

denunciou grupos de bandidos que utilizam as redes sociais para atrair novos adeptos, 

principalmente os jovens que usam intensamente essas redes sociais. O jornal destaca as 

manobras e a ousadia desses bandidos. 

Há na Manchete de O Estado do Maranhão também o uso das aspas. Possivelmente, 

já podemos afirmar que quando a editoria de um jornal decide pelo uso das aspas em seus textos, 

propõe um direcionamento irônico e enviesado da leitura. O uso das aspas na chamada de capa 

nos indica algumas subversões interpretativas e, devido a isso, já podemos indicar a presença 

do fenômeno da ironia. 

 De todos os exemplos mostrados até aqui, este é o primeiro que conta com o auxílio 

de imagens na construção de sentido. Além de uma foto publicada por bandidos em rede social, 

traz também ao lado as mensagens de apologia ao crime publicadas na rede social, com a escrita 

peculiar, sem a preocupação com a ortografia e pontuação estabelecidas pela norma. Ao expor 

esse tipo de mensagem na capa, o autor justifica ainda mais o uso do termo no título típico das 

redes sociais. 
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O que fica evidente é que o enunciador se distancia da expressão “curtir” por não fazer 

parte do vocabulário padrão de um periódico. As aspas marcam esse distanciamento discursivo. 

Então, o que justificaria a sua utilização logo na capa do jornal? As camadas interpretativas de 

um enunciado são compostas por elementos explícitos aos olhos e outros encobertos através de 

sua construção. O enunciado causa um estranhamento inicial, para depois se justificar pelo teor 

da abordagem.  

Como já foi exposto até aqui, a participação e cooperação do leitor para a interpretação 

de um enunciado irônico são essenciais, pois este entra nesse jogo com sua leitura apurada e 

seu repertório linguístico e cultural.  

 

O domínio da competência comunicativa, evidentemente, não é suficiente 

para se participar de uma atividade verbal. Outras instâncias devem ser 

mobilizadas para produzir e interpretar o enunciado. É preciso, naturalmente, 

uma competência linguística, o domínio da língua em questão. É preciso, além 

disso, dispor de um número considerável de conhecimentos sobre o mundo, 

uma competência enciclopédica. (MAINGUENEAU, 2013, p. 45) 

 

Para que entenda o uso irônico do termo, o leitor deve ter acesso à internet e 

consequentemente às redes sociais. Caso contrário, não será capaz de perceber, neste caso, a 

tensão entre dois tipos de linguagem: a jornalística e a das redes sociais. Já podemos observar 

também que o discurso irônico nunca é pacífico, ele sempre está em “conflito” com outro 

discurso. O termo faz parte da rede social mais famosa da internet, o Facebook, que não está 

explícita no enunciado. O termo significa que você gostou do que foi postado na rede. Essas 

são determinadas circunstâncias do discurso, como informação extralinguística de natureza 

referencial, cultural ou sociológica, que contribuem para o fenômeno da ironia. 

 

“Para sermos mais precisos, não é um enunciado que faz referência: é o 

enunciador que, por meio de seu enunciado, deverá passar ao coenunciador as 

instruções necessárias para identificar os referentes por ele visados em um 

determinado contexto. A referência é, portanto, uma atividade que implica a 

cooperação de ambos os coenunciadores e poderá malograr, caso o 

coenunciador, por exemplo, se engane de referente.” (MAINGUENEAU, 

2013, p. 240-241) 

 

Já foi colocado aqui também que o enunciador quase sempre lança mão de um discurso 

que não é seu para subvertê-lo a fim de causar efeito de sentido. O autor subverteu o termo 
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“curtir”, na medida em que ele é utilizado como algo positivo, agradável; para denunciar o uso 

criminoso da rede por bandidos para atrair o maior número de jovens. 

O produtor da ironia busca formas de chamar a atenção do leitor para o discurso e, por 

meio desse procedimento, conquistar a sua cumplicidade, pois, caso contrário, a ironia não se 

realiza. Isso é marcado subjetivamente por valores atribuídos pelo enunciador e apresentados 

de forma a exigir a participação do leitor para preencher as lacunas da significação. Isso, como 

vimos, pressupõe conhecimentos e pontos de vista partilhados e valores culturais comungados. 

“É a organização discursivo-textual que vai permitir esse chamar a atenção sobre o enunciado 

e, especialmente, sobre o sujeito da enunciação” (BRAIT, 2008, p. 139). 

Como também já foi dito anteriormente, o leitor não pode optar por um dos dois 

sentidos (literal/figurado), com pena de não captar seu efeito. “A inversão semântica 

característica da ironia tem necessidade de um contexto, o que pressupõe uma relação de 

conivência entre produção e recepção” (BRAIT, 2008, p. 120). Na ironia, o leitor deve perceber 

os dois ao mesmo tempo, por isso a necessidade do conhecimento amplo e participação ativa 

do receptor, a fim de que o fenômeno se realize. O autor do texto buscou o uso figurado do 

termo, no sentido em que leva os jovens a integrarem grupos de bandidos, em oposição ao seu 

sentido real nas redes sociais. Através dessa combinação de elementos se sustenta o discurso 

irônico em torno de uma ideia contraditória, além de distanciamento e participação do 

enunciador. Ele se aproxima da linguagem da internet ao tomar para si um vocabulário que não 

faz parte do suporte “jornal impresso”; e se distancia ao destacá-lo com aspas “curtem”, 

formando uma nova unidade significativa. Essa se mostra, então, como uma forma de contestar 

a realidade, de subversão de valores estabelecidos, ao inovar com um vocabulário não-padrão, 

qualificando o sujeito da enunciação e desqualificando outros elementos.  

 

Conclusão 

 

Através deste trabalho de pesquisa, foi lançado sobre o discurso irônico um olhar no 

qual a ironia é analisada não na perspectiva da frase, mas sim nos fatores que possibilitam a 

produção e captação do efeito de sentido deste fenômeno discursivo. Muito atrelada ao efeito 

estético da literatura, a concepção da ironia em determinados conceitos nos parece arriscado, 

pois sua variedade de formas e significados amplia-se. Ao logo do tempo, esses conceitos foram 

retomados e ampliados por diferentes autores. A concepção de linguagem definirá 

necessariamente a postura em torno do fenômeno. 
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No texto jornalístico, costuma-se restringir o uso da ironia, porém, quando se trata de 

uma ironia menos visível e que precisa de uma análise mais apurada para o entendimento de 

seu efeito, ela se mostra também em textos sérios e bem menos críticos, sendo analisada agora 

no nível do discurso, tornando-se ainda mais complexa. O que se pretendeu buscar foi o 

universo que faz parte desses discursos. Na medida em que se assume essa postura, é possível 

analisar o objeto de estudo por diferentes prismas, tomando o cuidado de estar sempre pautado 

metodologicamente. São várias as concepções de ironia, desde as filosóficas até a semântica 

argumentativa, que fazem parte desse trabalho de enfrentamento da linguagem.  

Foi através de uma visão ligada à interdiscursividade e outras formas de reinstauração 

do discurso que se buscou uma análise das manchetes de jornais. Esse eixo sustentou o 

procedimento teórico para compreender as características do processo irônico a partir desse 

ponto de vista. O objeto de estudo foi delimitado a partir desse corte, ainda que existam outras 

possibilidades de análise tomando como foco a ironia, o que revela a complexidade do tema. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, este estudo foi uma contribuição a esse vasto campo de 

pesquisa. 

Na primeira análise, com material extraído do jornal de circulação nacional Folha de 

S. Paulo, o interdiscurso para efeito de sentido tem presença marcante. O autor traz à tona o 

discurso atribuído a outro sujeito a fim de desconstruí-lo através de um discurso irônico. 

Através dessa perspectiva de análise, explícita ou implícita, se abrem diversos caminhos para o 

estudo da significação, ou seja, diversos prismas enunciativos. Essa dimensão de estudo da 

linguagem permite não só análise do objeto no nível da frase, como também, e principalmente, 

a análise transfrástica, envolvendo objetos além do verbal, apesar de o enunciador não lançar 

mão de outros recursos que fazem parte do universo discursivo. O efeito então parte de uma 

construção verbal, através de um embate interdiscursivo para lançar sua visão crítica. 

Na análise feita da manchete do jornal O Estado de S. Paulo, foi possível constatar 

como um determinado termo pode retomar todo um discurso. Neste caso, o efeito irônico é bem 

menos visível do que no primeiro exemplo. O que esses dois exemplos têm em comum é o uso 

das aspas para se distanciar de determinado discurso a fim de desconstruí-lo. Ao retomar a 

palavra “exceção”, usada pela empresa para justificar sua atitude, o autor a desqualifica, 

atribuindo-lhe uma ressignificação.  

Por outro lado, no texto extraído do jornal O Imparcial, nos deparamos com uma ironia 

mais implícita, no plano das ideias. A oposição da proposição a fim de revelar a contradição de 

posição, neste caso tendo como alvo o Partido dos Trabalhadores. Oposição marcada na frase 
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a partir de um paralelo estabelecido entre advérbios (agora e depois) que, segundo a gramática 

e em uma análise mais restrita, são marcadores temporais. Mas ultrapassamos esse plano. O 

enunciador utiliza o artifício para demarcar tal contradição. Há um caráter temporal no contexto 

das eleições, mas este é somente o ponto de partida para uma significação mais ampla.  

O exemplo extraído de O Estado do Maranhão nos apresenta novamente o uso das 

aspas, não para descaracterizar o discurso, mas sim para aproximá-lo, mantendo a restrição do 

uso. O verbo “curtir” não faz parte do vocabulário de um periódico. O vocábulo ganhou força 

com o advento da rede social Facebook. Como o tema da reportagem era o uso das redes sociais 

pelos bandidos para atrair mais jovens, o enunciador opõe então dois discursos (o jornalístico e 

o da internet) atingindo a ressignificação do termo. 

A mídia impressa é uma enorme fonte de pesquisa para analisar questões da 

linguagem. E, com o surgimento da mídia digital, esse material linguístico ampliou-se de 

maneira inimaginável. Este trabalho de pesquisa fez apenas um corte, para fins metodológicos, 

no vasto material que circula em nossa sociedade. O discurso irônico, com o passar do tempo, 

ganha novos suportes e, com isso, novas formas de se apresentar. Por isso, a importância de sua 

análise para os estudos da linguagem. Foi o que este trabalho de pesquisar procurou fazer: 

contribuir para a investigação desse vasto campo de pesquisa. 

 

Abstract: This paper analyzes how the irony phenomenon presents and reveal how it is stronger than 

we think  in the newspaper headlines. The journalistic text intends to show the reality from a critic 

viewpoint, out of room to interference of enunciator. However, implicit and sometimes explicit way, the 

irony is presented on the main journal pages. For more objective that journalistic speech as it may seem, 

we can not forget that behind every statement there is always a subject, with their positions, habits and 

emotions. The ironic speech make it possible the disclosure of cultural, social or even aesthetics aspects 

and acts as construction of language. This type of reasoning can be found in journalistic texts, that does 

not have as main purpose the contradictory speech for effect immediate meaning.    

 

Keywords: Irony, Speech, Newspaper. 
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Resumo: O presente artigo relata a experiência do projeto APAExonados Pela Leitura: linguagem e 

interação social. Sabe-se que um dos maiores desafios na educação hoje é a falta de profissionais 

especializados para trabalhar com pessoas que possuem necessidades educacionais especiais. Mesmo 

com as políticas que o país tem criado frequentemente, em vista a estruturar os instrumentos legais que 

garantem a educação dessas pessoas, entre elas a Constituição Federal de (1988); Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Decreto n. 3.298 (1999) e Plano Nacional de Educação 

(2001), ainda existem muitas barreiras a serem superadas. A pesquisa resulta de um projeto desenvolvido 

pela Universidade Estadual do Maranhão, campus de São João dos Patos, que surgiu da seguinte 

problemática: quais caminhos se mostrariam mais efetivos na tentativa de desenvolver habilidades 

linguísticas em pessoas com necessidades educacionais especiais? Na oportunidade, os acadêmicos do 

curso de Letras puderam vivenciar a prática da educação inclusiva. Com isso, objetivou-se fortalecer a 

formação docente e a dos aprendentes da APAE, com foco no desenvolvimento de habilidades 

linguísticas, a serem estimuladas através da leitura compartilhada, criativa e diversificada. A pesquisa 

tem abordagem qualitativa e consiste em um relato de experiência. Para a construção teórica foram 

utilizados autores como Silva (2001), Fachin et al. (2002), entre outros. Nas atividades desenvolvidas 

foram trabalhadas diversas oficinas a partir de contato com livros infantis e interativos, textos de 

literatura para o público infanto-juvenil, jogos pedagógicos e DVD’S com narrativas. Mediante fichas de 

avaliação no decorrer do projeto, acompanhamento da frequência e reuniões com os professores, foi 

confirmado um significativo avanço dos aprendentes. Em virtudes dos fatos mencionados, tanto a 

instituição APAE como a Universidade Estadual do Maranhão puderam desenvolver um trabalho social 

de importante relevância. 

 

Palavras-chave:  Linguagem. Experiência. Inclusão. 
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O artigo relata a experiência vivenciada em uma instituição de ensino educacional 

especializado. Tendo em vista a necessidade de aproximação com a sociedade, a Universidade 

Estadual do Maranhão desenvolveu um projeto de extensão intitulado APAExonados pela 

Leitura: linguagem e interação social.  

O mesmo partiu de uma necessidade real e emergente e foi desenvolvido pelos 

acadêmicos do curso de Letras, que objetivou fortalecer a formação escolar e individual dos 

aprendentes da APAE, com foco no desenvolvimento de habilidades linguísticas, a serem 

estimuladas através da leitura compartilhada, criativa e interativa, mediada por recursos 

diversificados. 

Sabe-se que um dos maiores desafios na educação é ter pessoas com qualificação 

especializada para trabalhar com crianças com necessidades especiais, e o fato de ainda 

existirem poucas políticas públicas desenvolvidas a nível de município em relação à educação 

especial. Com base em todos esses quesitos, surgiu a seguinte problemática: quais caminhos se 

mostrariam mais efetivos na tentativa de desenvolver habilidades linguísticas em pessoas com 

necessidades especiais? 

A educação especial tem a função de ofertar para os que necessitam de atendimento 

especializado, uma educação de qualidade, garantindo a eles um ensino diferenciado, ofertando-

lhes segurança e oportunizando desenvolvimento intelectual. 

 

A atividade de leitura para portadores de necessidades especiais apresenta-se 

como um espaço novo no contexto de Biblioteca Escolar, salientando que tal 

atividade requer dedicação, entusiasmo e constante atualização para trabalhar 

os variados recursos pertinentes à exploração da ludicidade, do brincar 

aprendendo, do desenvolver potencialidades escondidas. (SILVA, FACHIN, 

2002). 

 

 

O trabalho realizado pelos acadêmicos do curso de Letras proporcionou aos 

aprendentes, algo que não vivenciavam no seu dia a dia escolar. A pesquisa foi realizada na 

APAE de São João dos Patos - MA, onde são atendidas 35 pessoas com as mais diversas 

necessidades, onde é oferecido um atendimento específico para cada um. 

A abordagem de diversas manifestações da linguagem fez com que os aprendentes 

desenvolvessem habilidades linguísticas, fazendo com que eles se comunicassem e 

interagissem com o público presente, através da sua linguagem expressiva. A equipe de 

voluntários juntamente com a bolsista também foi para as ruas a procura de doações de recursos 
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didáticos e pedagógico a serem destinados ao aprendizado e desenvolvimento intelectual e 

pessoal dos aprendizes. 

 

Fundamentação teórica 

 

Quando no Brasil, falamos em educação especial inclusiva, é preciso pensar 

primeiramente em dois aspectos que estão diretamente relacionados: diversidade e 

desigualdade. Hodiernamente, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

baseado na concepção de direitos humanos, que busca minimizar as diferenças, estabelecendo 

o respeito pela diversidade e reconhecendo os problemas reais encontrados nos sistemas de 

ensino, para que através desses, sejam pensadas iniciativas para solucioná-los.  

O país tem frequentemente estabelecido políticas e criado instrumentos legais que 

garantam a educação das pessoas com necessidades especiais, entre elas a Constituição Federal 

de (1988); Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996); Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 

Decreto n. 3.298 (1999); Plano Nacional de Educação (2001), entre outros.  

A educação inclusiva, no Brasil, é amparada por vários documentos, dentre os quais 

pode-se citar uma das mais importantes, a Declaração de Salamanca, que tem como princípio 

“Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e 

manter o nível adequado de aprendizagem” (UNESCO, 1994).  

Contudo, principalmente a nível dos municípios, acentuando-se mais nos casos 

daqueles menos desenvolvidos, ainda são muitas as dificuldades para a implementação de uma 

política de educação especial inclusiva efetiva. Para auxiliar o trabalho das escolas de educação 

básica, iniciativas como a criação de instituições e organizações não governamentais que 

trabalham com atendimento às pessoas com necessidades especiais vêm crescendo ao longo 

dos anos. No início do século XX, por exemplo, é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), 

instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954, é 

fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Esta última, 

instituição filantrópica e sem fins lucrativos, atualmente se faz presente em vários estados e 

municípios brasileiros, e é mantida por meio de doações, parcerias e trabalho voluntário.  

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2006), o aluno com necessidades 

educacionais especiais é considerado público alvo de projetos e ações no país a fim de 

programar novas políticas com o intuito de garantir a estes alunos um aprendizado melhor a 
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cada dia. Nesse sentido, universidades de todo o país também tem voltado seus olhares ao 

desenvolvimento de ações, principalmente nos cursos de formação de professores, que venham 

fortalecer a educação e o aprimoramento de habilidades dos educandos que apresentam 

transtornos globais no desenvolvimento, altas habilidades e superlotação. 

Muito vem sendo discutido sobre como e de quais metodologias se utilizar no 

atendimento a esses educandos, em vista a fazer surgir aptidões, que por conta das limitações, 

a pessoa com necessidades especiais tem maior dificuldade de desenvolvê-las.  

O processo de aquisição da língua materna e de ampliação das habilidades linguísticas 

pode ser, para muitos, uma atividade que se desenvolve sem muitos obstáculos, ocorre 

naturalmente. Por outro lado, para outras pessoas que apresenta algum tipo de necessidade 

educacional especial, mesmo que em idade escolar e que frequentem a sala de aula comum, esta 

pode ser uma de suas maiores dificuldades, entre tantas outras. Comprovadamente, através da 

leitura somos capazes de aplicar nossa capacidade cognitiva, intelectual e linguística.  

Quanto à prática de leitura para educandos especiais Silva e Fachin (2002, p. 154) 

afirmam:  

 

verifica-se que a leitura para alunos portadores de deficiência com 

necessidades especiais favorece aos alunos um maior desenvolvimento crítico 

e intelecto, bem como estimula o seu imaginário, permitindo que algumas 

barreiras e conceitos sobre a pessoa portadora de deficiência com necessidades 

especiais sejam quebradas. 

 

Porém, a cultura difusa em nosso país, mesmo entre as ditas pessoas “normais” ainda 

não é a de uma prática de leitura efetiva. Silva e Vizin (2001, p. 8) sobre essa realidade nos 

dizem que 

 

não se trata de colocar apenas em destaque a condição marginal das pessoas 

com ‘deficiências’, mas de escancarar a cruel realidade à qual milhões de 

brasileiros são expostos, no que se refere à importância do papel da leitura no 

processo de desenvolvimento do pensamento, já que esta leitura não se 

delimita ao espaço fixo e imutável dos objetos, mas ao descortinar, ao 

apropriar-se da multissignificação desta realidade que se faz na práxis social. 

 

Concomitante a isso, ainda afirmam que no universo social brasileiro, marcado pelas 

injustiças sociais e pelo preconceito, ser um leitor é um privilégio, um leitor especial é ser quase 

um super-herói (SILVA; VIZIN, 2001). Para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

necessidades educacionais especiais, é de uma importância que s comunidade acadêmica e os 
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estudantes de cursos de graduação estejam empenhados em pesquisar e atuar sobre essa 

realidade, trazendo para a sociedade os conhecimentos adquiridos na universidade. Certamente 

os pressupostos teóricos dos estudantes de Letras seriam primordiais para o desenvolvimento 

linguístico dos educandos de instituições que atendem individualmente seus educandos. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa consiste num relato de experiência das atividades desenvolvidas ao longo 

do projeto APAExonados Pela Leitura: linguagem e interação social, e possui abordagem 

qualitativa. A aplicação do projeto que deu origem aos relatos, teve duração de oito meses e 

teve a colaboração de quatro voluntários e uma aluna bolsista, também participaram um 

professor orientador e outro colaborador.  

Inicialmente houveram reuniões com o aluno(a) bolsista, assim como com os demais 

participantes voluntários do projeto, tanto no âmbito da universidade, quanto no contexto de 

aplicação das atividades, junto aos profissionais da APAE. Nesses encontros aconteceu a 

apresentação do projeto para a comunidade Apaeana, e o planejamento da execução das etapas 

iniciais. Antecedendo o início das atividades, os acadêmicos disporam de um período de 15 dias 

para a observação do ambiente, das práticas pedagógicas e dos costumes dos aprendentes. Esse 

tempo foi de suma importância, pois, a partir daí os acadêmicos puderam pontuar os aspectos 

que nortearam suas vivências e práticas com as crianças e jovens atendidos pela APAE.  

Através do contato com as turmas e com o atendimento individualizado, os alunos 

bolsistas fizeram anotações em seus cadernos de campo, as quais puderam, inclusive, auxiliar 

na identificação dos aprendentes com maiores dificuldades de desenvolvimento das habilidades 

linguísticas, e na escolha dos métodos e recursos a serem utilizados nas práticas de leitura. 

Durante todo o período de execução do projeto, os acadêmicos (tanto bolsista, quanto 

voluntários) ficaram responsáveis pelo atendimento educacional individualizado de 

aprendentes, cada um planejando e exercendo suas atividades com o acompanhamento dos 

profissionais da instituição, em pelo menos duas vezes na semana, com carga horária de 8 horas 

semanais para o atendimento.  

Sucedendo a primeira etapa, as atividades seguintes consistiram no desenvolvimento 

de oficinas que trabalhem a leitura a partir do contato com livros infantis e interativos, textos 

de literatura para o público infantojuvenil, jogos pedagógicos e CD’s com histórias a serem 

escutadas. A partir de tais práticas, os aprendizes foram preparados para, a seguir, visualizarem 
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narrativas adaptadas para as telas da tv, que consequentemente serviram de base para o 

desenvolvimento de teatro com fantoches e a dramatização de alguns contos de fadas, de acordo 

com seus conhecimentos sobre tais histórias.  

As etapas finais do projeto aconteceram de forma que os aprendentes foram 

estimulados e auxiliados pelos acadêmicos a produzirem suas histórias a partir do recorte e 

colagens de gravuras retiradas de livros, histórias em quadrinhos e animes, seguindo com a 

socialização das criações e intepretação destas pelos apaeanos. Também foi estimulado o 

contato com a leitura através de narrativas de animação em cd-rom, em ambiente virtual, onde 

os aprendentes puderam interagir com os personagens e suas histórias.  

 

Resultados 

 

Atividades desenvolvidas ao longo do projeto  

 

Ao longo de quatro meses de convivência com os aprendentes da Apae, diversas 

atividades foram realizadas em visto ao desenvolvimento de habilidades linguísticas. Dessa 

forma, apresenta-se um registro fotográfico com descrição das atividades e dos momentos de 

convivência na instituição.  

 

 

 
 

Fig 1. Primeira reunião. Discutindo e planejando materiais e métodos para o trabalho com os 

aprendentes. Na imagem, encontram-se a professora orientadora e acadêmicos responsáveis pelo 

projeto. 
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Fig 2. Confecção de brinquedos com o auxílio da aluna bolsista Geize e da aluna voluntária Vanessa. 

Estão presentes na imagem alguns. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3. Trabalhando a contação de histórias através de imagens, onde os próprios aprendentes criam 

essas histórias. 
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Fig 4. Conhecendo aos aprendentes. Na imagem a acadêmica Vanessa ajudando em atividades 

relacionados ao contexto do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5. Aprendentes e professores da APAE com o auxílio da acadêmica Jordânia produzindo painéis 

com uma narrativa cujo o tema eram os animais aquáticos. 
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Fig 6. Acadêmicos Ruy, Geize e Vanessa numa apresentação na praça juntamente com os aprendentes 

da APAE onde fizeram um mostra dos trabalhos produzidos durante o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 7. Trabalho de reprodução feito por uma das aprendentes. 
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Fig.8. Lanche oferecido pelos acadêmicos aos aprendentes, momento descontração. 

 

 

 
 

 

 

 
Fig.9. Atividade de leitura e estímulo ao reconhecimento da pronúncia de palavras, através da imagem 

relacionadas a elas. 
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Fig.10. Base confeccionada para a realização das atividades com teatro de fantoches. A atividade foi realizada 

durante o dia a dia com os aprendentes e no encerramento do projeto, como atividade da culminância. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.11. Biblioteca da APAE com recursos utilizados para as atividades propostas. Entre os quais livros 

interativos e filmes para amostras. 
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Fig 12. Participantes do projeto sendo parabenizados em agradecimento pela execução do mesmo. Na 

imagem a acadêmica Geize, aluna bolsista do projeto, juntamente com algumas professoras da Apae. 

 

Nas aulas desenvolvidas em sala, houve várias atividades que despertaram o interesse 

nos aprendentes, é importante relatar o companheirismo que tinham uns com os outros, aquela 

preocupação de está ajudando seus colegas nas atividades propostas e a vontade de aprender 

mais a cada dia, mesmo com suas limitações, ficará sem dúvidas marcados em nossas 

memórias. Quando desenvolvemos o teatro de fantoches e a dramatização de um musical dos 

contos infantis, era visível a felicidade dos mesmo diante de algo fantástico, despertamos neles 

a vontade de aprender brincando e ao mesmo tempo interagindo com todos. Não tem como não 

se apaixonar ao ver os sorrisos, os gestos de felicidades representados em cada rosto é algo 

imensurável que somente quem vivencia pode descrever tamanha felicidade. 

O maior desafio e dificuldade foi alcançar a meta prevista de contribuir com a 

aquisição de recursos didáticos, construindo assim um acervo para a instituição. Não foram 

encontradas doações suficientes para tal. Dessa forma, pensou-se em realizar uma rifa com 

prêmios simbólicos conseguidos por meio de doações de comerciantes locais para a arrecadação 

de fundos a serem doados para a instituição, que poderia aplicá-lo dentro de suas necessidades. 

A ideia foi posta em prática e foi um sucesso. Segundo a presidente da instituição, Amanda 

Lima Sá, a maior contribuição que a parceria entre UEMA e APAE deixou para os aprendentes 

“foi o fortalecimento educacional, com ênfase nos processos de comunicação e expressão”.  
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Considerações finais 

 

A pesquisa trouxe uma experiência indescritível e saímos com a certeza de que o 

objetivo foi alcançado com êxito, junto aos membros da APAE, pois as atividades 

desenvolvidas ao longo de todo o período vigente se mostraram produtivas e trouxeram 

mudanças significativas para a formação individual e social dos aprendentes da referida 

instituição. 

No caso da APAE de São João dos Patos MA, mesmo frente a vários problemas como 

a dificuldade de encontrar pessoal capacitado, dificuldades administrativas e problemas de 

estrutura e infraestrutura, ela, com o apoio dos pais e responsáveis de alunos, da comunidade e 

dos governantes municipais, tem conseguido cumprir com seu papel na sociedade Patoense: 

promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e 

apoio à família, sempre direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência 

e à construção de uma sociedade justa e solidária.  

A presente pesquisa não se encerra por si mesma, deixando espaço para outras 

discussões associados ao tema. Espera-se que a comunidade acadêmica utilize esse material 

como estímulo para continuar estudando o assunto, que se mostra de inquestionável importância 

para as famílias que necessitam do atendimento especializado ofertado pelas APAEs. 

De acordo com o Censo IBGE 2010, o Brasil tem 45.606.048 de pessoas com 

deficiência, o que equivale a 23,9% da população do País. 18,60% foram declaradas pessoas 

com deficiência visual, 7% com deficiência motora, 5,10% com deficiência auditiva e 1,40% 

com deficiência mental. A universidade deve estar a serviço da sociedade, oferecendo serviço 

de qualidade de contribuindo para o desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

 
Abstract: This article reports the experience of the APAExonados pela Leitura project: language and 

social interaction. It is known that one of the greatest challenges in education today is the lack of 

specialized professionals to work with people who have special educational needs. Even with the 

policies that the country has created frequently, in order to structure the legal instruments that guarantee 

the education of these people, among them the Federal Constitution of (1988); Statute of the Child and 

Adolescent (1990); Law of Guidelines and Bases of National Education (1996); National Policy for the 

Integration of Persons with Disabilities - Decree n. 3,298 (1999) and the National Education Plan (2001), 

there are still many barriers to overcome. The research results from a project developed by the State 

University of Maranhão, São João dos Patos campus, which arose from the following problematic: 

which paths would be most effective in trying to develop language skills in people with special 

educational needs? At the opportunity, the scholars of the Literature Course could experience the 

practice of inclusive education. The purpose of this study was to strengthen teacher training and APAE 

learners, focusing on the development of language skills, to be stimulated through shared, creative and 

diversified reading. The research has a qualitative approach and consists of an experience report. For 
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the theoretical construction, authors such as Silva (2001), Fachin et al. (2002), among others. In the 

activities developed, a number of workshops were carried out through contact with children's and 

interactive books, literature texts for children and youth, pedagogical games and DVD's with narratives. 

Through assessment sheets throughout the project, attendance monitoring and meetings with teachers, 

a significant advance of learners was confirmed. In virtue of the mentioned facts, both the APAE 

institution and the State University of Maranhão were able to develop a social work of important 

relevance. 

 

Keywords: Language. Experience. Deficiency. 
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RESSIGNIFICAÇÃO DA LITERATURA DE CORDEL NA SALA DE AULA 

 
Patrícia Pilar Farias1 

 

Resumo: O presente estudo dedica-se a compreender a importância de se trabalhar o cordel em sala  

como meio de ressignificação da cultura e sobre tudo como um espelho de representação da realidade 

em que os alunos estão inseridos . Para desenvolver o estudo foi feito um projeto que se dividiu em duas 

etapas A primeira etapa composta por estudos bibliográficos, contextualização e caracterização 

do objeto. A segunda etapa composta por aplicação prática, com realização de oficinas junto aos alunos 

do 6ª e 7ª ano do ensino fundamental do Instituto Educacional Sagrada Família, localizada R. 

Herculândia, nº3257-3269, Vale Quem Tem, Teresina - PI. Nestas oficinas foram abordadas diferentes 

perspectivas e possibilidades da literatura de cordel. A principal intenção do estudo era possibilitar aos 

alunos um mergulho literário, em um mundo repleto de personagens, ritmos, temas, imagens e rimas. 

Levar o Cordel para sala de aula implica em mostrar a vitalização do gênero cultural não apenas como 

ferramenta didática na educação, mas como meio de ressignificação cultural da comunidade a qual os 

alunos estão inseridos. O projeto possibilitou aos alunos entram em contato com a sua regionalidade 

além de estimular a leitura e escrita o que contribuiu para a transmissão dos seus pensamentos através 

das confecções de cordéis. 

 

Palavras-chaves: Literatura de cordel. Projeto pedagógico. Resgate. Sala de aula. 

 

Considerações iniciais 

 

O ponto de partida deste estudo se deu através de uma oficina realizada na escola 

Instituto Educacional Sagrada Família (IESF) e a motivação por esse trabalho culminou na 

pesquisa respeito da ressignificação   do cordel na sala de aula e de como este tema seria capaz 

de despertar o interesse dos alunos para uma nova percepção de vivência por meio do cordel. 

O desenvolvimento da oficina deu-se em primeiro plano com questionamento a 

respeito do cordel, procurou-se saber o conhecimento prévio dos alunos a respeito da Literatura 

de Cordel, se eles tiveram a oportunidade de conhecer, se sabiam o que é um cordel? E a partir 

dessa preliminar foi possível colocar em prática a oficina. No primeiro momento apresentou-se 

para os alunos o que é a literatura de cordel e quando surgiu? Com base nessas perguntas 

norteadoras o bate-papo fluiu naturalmente, pois o objetivo principal dessa oficina é apresentar 

o tema cordel de uma forma descontraída e esse mecanismo de promover o diálogo foi 

satisfatório em termos didáticos e de inovação, afinal eles estão acostumados a reagirem de 

forma passiva nas aula e dessa forma, os alunos mostraram-se bem receptivos e a todo instante 

surgiam vários questionamentos, e como não poderia ser diferente quando se trata de uma 

conversação entre professor e alunos, houve a troca de conhecimentos entre ambas as partes, 

                                                           
1 Bolsista CAPES – PPGEL UFPI 
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afinal a educação é um processo de socialização da cultura na qual se constroem, se mantêm e 

se transformam os conhecimentos.  

O tema escolhido para o projeto no IESF foi à importância da Literatura de Cordel, 

essa temática foi escolhida por possuir uma abordagem ampla e pela capacidade de despertar a 

criatividade com as tarefas de produção dos folhetos, pois o intuito da oficina é propiciar a 

criatividade e que eles possam ter novas experiência e que compreendam que uma boa aula não 

é uma aula mecânica, mas uma aula dinâmica no qual todos os envolvidos aprendem de forma 

descontraída com a sensação de estarem brincando, visto que o conhecimento vai além do 

método mecanicista apresentado pelo pensamento newtoniano que há muito vigora nas escolas, 

no entanto por mais que se fale na liberdade do professor frente a sala de aula, muitas vezes ele  

passa por alguns contrapontos em relação a produção da aula e na maioria das vezes é criticado 

pelo método descontraído que as aulas ganham, recebendo nomeação pejorativa de ‘‘bagunça’’ 

e é notório que trazer algo lúdico para a sala de aula faz toda a diferença. O aprendizado é algo 

que deve acontecer de maneira prazerosa e não robótica com a função voltada apenas para o 

cumprimento duma carga horária estabelecida pelas normas da escola. 

 Com a confecção dos folhetos pode-se despertar o lado criativo de cada aluno, os 

temas dos cordéis foram livres, deixou-se à vontade eles para a escolha dos temas que 

trabalhariam em seus cordéis, os temas foram os mais diversos possíveis, começando com 

temáticas relacionadas ao dia a dia escolar e familiar e desembocou até em críticas a sociedade, 

uma vez que a importância dessa oficina para os alunos não é apenas mudar a rotina deles mas 

sim poder despertar o senso crítico de cada um deles. Os cordéis surpreenderam a todos, e com 

isso foi possível notar a existência de um senso crítico que se aflorou com o processo criativo 

do Cordel.  

A importância de se fazer uma oficina é bastante significativa, destarte não se pode 

negar que a rotina escolar requer uma grande demanda de trabalho e sem falar que o tempo se 

torna algo quase escasso, visto que as tarefas burocráticas podem gerar meios acomodativos e 

a incentivar a atividade repetitivas. E a atividade lúdica proporciona tanto para o aluno quanto 

para o professor um momento de descontração sem que se fuja do foco dos conteúdos escolares.  

O desenvolvimento dessa oficina remete as dimensões das competências, nas quais 

todo professor deve basear-se, afinal um projeto como esse compete a utilização das dimensões 

que estão relacionadas com a técnica, estética, ética e política. O termo dimensão técnica é a 

habilidade desenvolvida pelo professor, apesar de remeter ao avanço tecnológico, existe um 

caráter poético na técnica na prática profissional, uma dimensão poética requer a imaginação 

https://www.sinonimos.com.br/destarte/
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criadora, cuja marca fundamental é a sensibilidade associada à razão. A dimensão estética é a 

luz sobre a presença da sensibilidade, a ação docente envolve a técnica e a sensibilidade. As 

dimensões éticas e política remetem a costumes no qual no latim tem o significado mores, no 

qual dá origem ao termo moral, porém o termo ético passa a designar historicamente não mais 

um costume, mas sim uma reflexão sobre o costume. E foi através desses conceitos que a oficina 

se desenvolveu, colocou-se em prática a relação entre a dimensão técnica e estética, como já 

foi explicitada e a união destas duas técnicas requer uma luz sobre a sensibilidade, o professor 

deve ser capaz de analisar e conduzir sua turma de acordo com cada necessidade, ser sensível 

às mudanças e não ser um “ditador” de um regime obsoleto, o ele deve ser criativo e sempre 

buscar novas formas e técnicas para apresentar aos seus alunos, o professor é um ser reciclável 

e cabe a ele, somente a ele dá essa alavancada em sua carreira. A realização de um projeto, 

considerando esse como um exemplo só se pode falar em ganho para ambas as partes envolvidas 

e com isso o aluno detém o conhecimento de forma descontraída e o professor por sua vez, tem 

a possibilidade de ministrar seu conteúdo de forma mais satisfatória e inovadora. 

Ter o Cordel nas bibliotecas das escolas representar um passo extremamente valioso 

para que haja a disseminar dessa cultura valiosíssima, que na maioria das vezes mantém-se 

adormecida e algumas vezes negligenciada por alguns profissionais e isso ocorre 

principalmente pela dificuldade de trazer e manter projetos que se tratem sobre cordéis, pois 

infelizmente ainda há uma resistência em boa parte das escolas, afinal elas têm um modelo 

curricular que na maioria das vezes poda a frutificação de trabalhos como por exemplo o 

desenvolvimento de uma oficina. E toda essa valoração da oficina em torno do Cordel não é 

apenas para trazer aos alunos a cultura do Cordel, mas é sobretudo possibilitar a gerações 

futuras a oportunidade de apreciar a riqueza e expressividade da cultura nordestina em seus 

mais variados espaços. A ideia desse trabalho traz consigo uma carga de ressignificação ao 

observar o contato do passado, da memória, do saber tradicional, do conto poético numa 

linguagem ao mesmo tempo simplória e bela, de fácil compreensão e de uma engenhosidade 

singular observada na construção dos versos e rimas. A escola é o meio mais produtivo para 

prestigiar e apresentar a cultura popular, afinal não só preservar a sua própria história como 

também possibilita a interrelação do passado, presente e do futuro. E demonstrar preocupação 

na manutenção do saber é assumir e incorporar a sua rotina o contato com as manifestações que 

o povo cultiva e que apresentam significância e consequentemente um visível potencial 

pedagógico. A Literatura de Cordel é uma dessas manifestações que devem e precisam ser 

utilizadas no ambiente escolar. 
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 Gimeno Sacristán(1991, p.63) quando afirma que: 

 

“A competência docente não é tanto técnica composta por uma série de 

destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma 

simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um 

improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento 

e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos 

preexistentes.”  

 

Com isso é possível pensar que compete ao professor fazer com que seu aluno interaja 

com os desafios que surgem dentro da sala de aula e que juntos possam aplicar os 

conhecimentos adquiridos dentro e fora da escola. 

O professor é um ser mutável capaz de adquirir inúmeras formas para melhor 

desenvolver suas aulas, ele não está preso, apesar de haver uma normatização, no que diz 

respeito ao regimento escolar. O professor é livre para pôr em prática os seus ideais, porém é 

preciso associar o seu desejo com a norma vigente do colégio, só assim o trabalho a 

probabilidade do sucesso ser efetiva para ambos os lados.  

Um dos objetivos desse estudo é relembrar e reviver os tempos em que a Literatura de 

Cordel estava no auge, pois ela permanece adormecida, afinal é como Vanderley Pereira afirma 

que o cordel não está morto, mas continua cada vez mais enfermo apontando algumas causas 

como se pode ver nesse fragmento abaixo: 

 

“Seus médicos estão a ausculta-lo para diagnosticar o mal: uns teorizam a 

excessiva queda do seu público; outros argumentam os efeitos do avanço das 

comunicações; uns apontam a censura à exploração de determinados temas; 

há, porém, os que atribuem ao declínio à urbanização do poeta popular e a 

mutilação de suas formas na reprodução do folheto” (PEREIRA, 1980, p.87) 

 

 O foco desse projeto foi demonstrar que apesar de todas circunstância, percebe-se que 

o Cordel se encontra obsoleto para os jovens por vários fatores e um dos fatores cruciais para 

esse esquecimento é o avanço tecnológico, o que não deveria acontecer, pois o meio tecnológico 

é um campo amplo para manifestações de diversos gêneros, porém é necessário que se tenha a 

compreensão da utilização desse meio, o que geraria uma outra discussão a respeito da forma 

de divulgação que a princípio não é o foco da narrativa deste trabalho. Com o desenvolvimento 

da atividade, procurou-se dar um novo significado para a vida e reviver uma cultura tão rica e 

que faz parte da realidade do nordestino. No decorrer da oficina foi apresentado para os alunos 
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que as coisas com o tempo vão se modificando, porém pode-se fazer algo para que estas não 

percam o seu valor e que a evolução faz parte de todo processo na existência humana, porém 

não é porque determinada estrutura está adormecida que simplesmente perderá o seu. 

 

Aplicação do projeto 

 

Com a realização da oficina pode-se perceber e confirmar que o Cordel permanece 

enfermo entre os jovens, o avanço tecnológico é um dos fatores dessa enfermidade, mas, como 

foi relatado durante todo o artigo, cabe ao professor buscar técnicas para inovar na atividade 

escolar, inclusive resgatar o cordel para seus alunos e essa latência em que ele se encontra é 

motivo mor para rever algumas questões tais como: a cultura, o senso crítico, o conhecimento 

dos alunos e principalmente o motivo pelo o qual o Cordel permanece adormecido. 

A oficina deu-se em primeiro plano com sondagens para descobrir o que os alunos 

sabiam a respeito da Literatura de Cordel e em seguida foram apresentados cordéis dos mais 

variados temas, e logo se deu início a explanação sobre a Citeratura de cordel, trazendo para 

eles o significado, a importância de se conhecer, e explicar o porquê não se pode deixar o cordel 

em latência e a partir dessa apresentação foi incumbido a cada aluno a produzir o seu cordel 

com tema livre, pois impor algo poderia podar a criatividade do aluno e a liberdade de expressão 

que é algo importantíssimo para quebrar essa barreira entre alunos e professor é a forma como 

o professor aplica essa noção de liberdade. 

Esse projeto foi de suma importância, pois deu a oportunidade para os alunos 

praticarem a leitura e a escrita, afinal desde o primeiro contato com a oficina os alunos 

mostraram-se receptivos e interessados pelo conteúdo e a todo instante os eles foram instigados 

a pesquisarem e a tirarem suas próprias conclusões sobre o cordel. Foi apresentado a eles a 

Literatura de Cordel como algo iminente a sua cultura e realidade. Fez-se um paralelo entre o 

cordel e o blog, afinal no blog o indivíduo apresenta os mais variados temas, então foi proposto 

que eles se utilizassem desse recurso para divulgar e promover o cordel e também foi pedido a 

eles que em seus blogs e rede sociais apresentassem seus cordéis e esse paralelo entre o blog e 

as redes sociais tornaram-se um meio favorável para disseminar a cultura do cordel entre outras 

pessoas. Essa alternativa de usar o blog como ferramenta para a divulgação do cordel deu-se 

pela necessidade de trazer algo compatível com a realidade dos alunos. 

Como instrumento pedagógico os projetos desenvolvidos nas escolas possibilitam um 

interesse maior dos alunos pelo o conteúdo, isso favorece um melhor desenvolvimento escolar, 
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só há ganhos de ambas as partes, pois os alunos se esforçam em cumprir os designo de cada 

tarefa e o professor tem liberdade para ministrar o conteúdo de uma forma descontraída, 

podendo auxiliar de uma forma mais amistosa cada aluno. Os alunos sentem-se mais à vontade 

para questionar e participar. O fator diferencial dos projetos nas escolas é o efeito que causa nos 

alunos, pois estes se mostram sempre receptivos e muito interessados facilitando, assim as 

trocas de conhecimentos entre professores e alunos. 

Sem a pressão da sala de aula e do conteúdo já preestabelecido, com o projeto, os 

alunos têm a oportunidade de criar, de reinventar novos caminhos de aprendizagem. No IESF 

pode-se constatar a eficácia de um projeto pedagógico, pois o conteúdo foi ministrado de acordo 

com o exigido superando as expectativas de um simples conteúdo dado em sala de aula, os 

alunos participaram de cada etapa, ou seja, desde a apresentação sobre o surgimento do cordel 

até os preparativos para confecciona-los. Os alunos mostraram-se freneticamente interessado e 

quando a proposta foi apresentada a eles imediatamente queriam dá início as produções.  

As atividades realizadas com alunos sempre eram deixadas em aberto no que diz 

respeito aos temas a serem trabalhados, logo a proposta que foi utilizada via cordel foi tema 

livre. O desenvolvimento surpreendeu a todos e mais uma vez foi possível compreender que a 

educação só precisa de incentivo para prosperar. As aulas se tornam dinâmicas e não 

mecanizadas, o professor sente-se livre para conduzir as aulas de forma descontraída sem a fuga 

do conteúdo, podendo pôr em prática o “ping-pong” entre alunos e professor. 

 Cabe ao professor juntamente com a escola promover mais oficinas, gincanas, 

momentos culturais, pois as aulas diferenciadas chamam mais atenção dos alunos e este por sua 

vez tem uma melhor absorção do conteúdo afinal o aprendizado é dado de forma descontraída 

permitindo o aluno participar e dá sugestões. 

Com a oficina pode-se perceber que as práticas utilizadas vão variando de turma para 

turma e esse foi o maior desafio encontrado para realizar a oficina, pois a todo instante a busca 

por novidades foi acrescentada, para acompanhar os alunos o professor tem que multiplicar-se 

em mil. Todo trabalho árduo tem sua compensação no final e com a oficina não poderia ser 

diferente ao final da oficina pode-se perceber e sentir que a missão incumbida para aquela tarefa 

foi um sucesso, procurou-se sempre esta interligado com o saber-fazer tão ovacionado nas 

dimensões das competências. 

O sucesso de uma oficina depende das habilidades do professor e principalmente da 

criatividade dos alunos, o professor deve-se permitir a novas experiências se julgar capaz diante 
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das situações mais diversas e nunca desistir mesmo que tudo pareça sem rumo, afinal o 

professor é um inovador, um ser multi-reciclavél. 

A educação antes de tudo é mais que um dom, é uma arte que incube ao professor 

adquirir vários personagens ao longo de sua carreia, uma busca constante de melhor 

compreender e dividir o conhecimento transmitido ao longo de sua jornada. O professor não é 

um simples educador no qual tem o dever de transmitir conhecimento, mas é um ser sensível 

capaz de mudar e nortear o meio que o cerca. 

 

Considerações finais  

 

A Literatura de Cordel é a identidade do Nordestino e essa não pode ser deixada de 

lado. É necessário manter uma parceria entre educadores e a escola para que essa cultura tão 

essencial não se perca, o cordel proporciona uma visão ímpar para o aprendizado da vida. Os 

conteúdos a serem trabalhados nos cordéis são diversos e podem ser utilizado por qualquer área 

como, por exemplo, a matemática, história e geografia. Foi mostrado para os alunos um repente 

relacionado à matemática e foi surpreendente como os alunos mostram interesse e foi unanime 

a opinião deles em relação a trabalhar conteúdos de outras áreas através a partir do repente de 

cordéis. Se a escola optasse pelo resgate do cordel não se há dúvidas que todos sairiam lucrando, 

pois, o cordel permaneceria tão vivo como outrora e os alunos teriam a oportunidade de 

aprender de forma descontraída. O que se pode perceber, que apesar das aulas tradicionais terem 

mais visibilidade para a comunidade escolar, é importante possibilitar meios para reformular o 

pensamento e atribuir a essas aulas meios lúdicos com oficinas e feira de ciência. Sem dúvida 

é inexplicável o interesse dos alunos por coisas novas, trabalhamos com uma turma de sexto 

ano considerada a turma mais diversificada e na qual as predominâncias são de alunos 

imperativos e também com déficits de atenção, porém ao falar sobre o cordel o interesse deles 

foi instantâneo e as aulas foram bastante produtivas surpreendendo a todos. Os alunos 

aprenderam a rimar, poderam expressar o que sentiam a respeito de vários temas inclusive sobre 

a conduta da escola, afinal algo tão simples como a produção de um cordel despertou visões tão 

complexas e eles aguçaram o senso para reivindicar os seus direitos e de certa forma a escola 

pode ver as necessidades dos alunos de uma forma mais positiva. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA A PRODUÇÃO DE CORDEIS NO INSTITUTO 

EDUCACIONAL SAGRADA FAMÍLIA 

(PERÍODO 13/11 A 18/12/2015) 
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AÇÃO ATIVIDADES DATA TURNO RECURSOS 

01 

AULA DE 

ESCLARECIMENTOS 

SOBRE O PROJETO 

13/11/2015 MATUTINO 

DATA-SHOW E 

AMOSTRA DE 

CORDÉIS. 

02 

ESCOLHA DO TEMA 

A SER 

TRABALHADO NO 

CORDEL 

20/11/2015 MATUTINO 

OS ALUNOS 

ESCOLHEM 

O TEMA. 

03 
INÍCIO DAS 

PRODUÇÕES 
27/11/2015 MATUTINO 

PAPEL, 

CANETA, 

JORNAIS, E 

CORDEIS 

PRONTOS 

04 

PERÍODO PARA 

REVISÃO DOS 

CORDÉIS PELOS 

PROFESSORES 

04/12/2015 MATUTINO 
ESBOÇO DOS 

CORDÉIS 

05 

CONFECÇAO DAS 

CAPAS 

(XILOGRAVURA) 

11/12/2015 MATUTINO 

BANDEJA DE 

ISOPOR, TINTA 

GUACHE, 

ROLOPEQUENO, 

PAPEIS 

COLORIDO, 

TESOURA E 

COLA. 

06 

APRESENTAÇÃO 

FINAL 

 

18/12/2015 MATUTINO 

CORDÉIS, 

PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS, 

E BARBANTE. 
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Fig. 1: Varal com os cordéis 

 

 

Fig. 2: Alunos do Instituto Educacional Sagrada Família 
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SABERES CULTURAIS NA PRÁTICA DE ESCRITA 
 

Eline Eduarda Samuel BARROS - UFMA 

Orientadora: Profª. Drª. Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar as práticas de escrita de uma escola pública do 

interior do Maranhão, no Brasil. Para tanto, será analisado uma oficina feita nas salas dos 3º anos do 

ensino médio e as produções textuais decorrentes dela. Partindo desse pressuposto, formulou-se a 

seguinte pergunta norteadora: Como os saberes culturais são incluídos na escrita de um texto? Esta 

pesquisa se insere no projeto intitulado Saberes locais em contexto rural: um estudo de leitura e escrita, 

financiado pela FAPEMA, cujo o objetivo geral é analisar as práticas escolares de ensino de leitura e 

escrita em contextos rurais na região de Bacabal, estado do Maranhão. A metodologia aplicada foi uma 

pesquisa etnográfica, de caráter qualitativo, na qual foi realizada uma oficina voltada para a escrita da 

dissertação escolar em uma escola pública estadual do município de Bacabal-MA. Por meio das 

produções coletadas na oficina será analisado a recorrência dos argumentos presente nelas, com a 

finalidade de saber se há uma homogeneização da cultura escolar ou se, ao produzir um texto 

argumentativo, os alunos conseguem dar voz aos saberes de sua comunidade. O suporte teórico desta 

pesquisa será fundamentado em Câncio e Araújo (2016) que discutem sobre a educação na escola e em 

Chisté (2011) que fala sobre a importância da cultura escrita. 

 

Palavras-chave: Escrita. Cultura. Texto. Homogeneização. Saberes locais. 

 

Introdução 

 

A pesquisa deste trabalho tem como objetivo analisar a prática de escrita de uma escola 

pública do interior do Maranhão, no Brasil. Para isso, será utilizado as produções textuais 

produzidas pelos alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública do município de 

Bacabal-MA. Nas produções será analisado como os argumentos se aproximam e se neles é 

possível perceber saberes culturais e/ou locais por meio de algum discurso ou marca de 

oralidade. Esta pesquisa se insere no projeto intitulado Saberes locais em contexto rural: um 

estudo de leitura e escrita, financiado pela FAPEMA, cujo o objetivo geral é analisar as práticas 

escolares de ensino de leitura e escrita em contextos rurais na região de Bacabal, estado do 

Maranhão. 

Nesta pesquisa, busca-se responder ao seguinte questionamento: Como os saberes 

culturais são incluídos na escrita de um texto? Para responder ao questionamento, formulou-se 

os seguintes objetivos: 1) verificar de que forma os saberes culturais e/ou locais estão presentes 

nas produções textuais; 2) identificar por meio das produções se há uma homogeneização do 

conhecimento; 3) analisar como os argumentos foram sendo construídos ao longo da produção 

textual.  

A metodologia aplicada foi uma pesquisa etnográfica, de caráter qualitativo, na qual 

foi realizada uma oficina em uma escola pública estadual do município de Bacabal – MA, no 
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período de três semanas, no mês de outubro do ano de 2018, uma oficina voltada para a escrita 

de redações. Por meio das produções coletadas na oficina será analisado a recorrência dos 

argumentos presentes nelas, com a finalidade de saber se há uma homogeneização da cultura 

escolar ou se as vozes culturais estão em contato. Vale ressaltar que a oficina foi solicita pela 

instituição escolar, ou seja, os professores de língua portuguesa que solicitaram uma oficina 

que fosse voltada para a escrita de textos dissertativo-argumentativo, visto que os alunos teriam 

que prestar vestibular.  

Como embasamento teórico, tem-se Câncio e Araújo (2016) que por meio do artigo 

Educação escolar, saberes culturais e práticas educativas dos rezadores de almas na 

Amazônia, fazem uma discussão sobre a educação na escola, como ela ajuda a produzir as 

diferenças ou a acentuá-las. Tal artigo tinha como objetivo responder como os rezadores de 

alma do município de Oriximiná-PA expressam sua preocupação com a manutenção de seus 

saberes e de suas práticas culturais; qual a importância atribuída à escola na perpetuação desses 

saberes e qual tem sido o papel desta na preservação desse ritual. Foi realizado um estudo de 

caso do tipo etnográfico, cuja abordagem era qualitativa. O objetivo era coletar dados sobre os 

valores, hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social.  

Chisté (2011), em seu artigo O diálogo entre saberes docentes e a cultura escrita como 

fator importante para a apropriação da cultura local, fala da importância da cultura escrita e 

da sua representação para a difusão social, possibilitando ao sujeito uma participação crítica, 

evolvendo tanto a língua falada como a escrita. O artigo apresenta resultados de uma pesquisa 

de mestrado feita em duas escolas do município de Rolim de Moura – RO. A partir disso, 

dedicou-se a investigar quais práticas culturais de escrita, promovidas pela escola, possibilitam 

a discussão e a apropriação, pelas crianças, dos saberes culturais produzidos na Amazônia 

Rondoniense. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas coletivas com as docentes e 

os alunos, escrita de carta e análise de materiais (livros, revistas, DVDs etc.) presentes no 

espaço escolar.   

A presente pesquisa justifica-se pela importância de lançar um olhar sobre a escola e 

as produções textuais dos alunos do 3º ano do ensino médio, visto que na escola há uma 

diversidade de classes, de várias condições sociais, de raças, etc. Dessa forma, tem-se a 

finalidade de saber se há uma troca de conhecimentos culturais e/ou sociais entre a escola e o 

aluno por meio da prática de escrita ou se há somente uma imposição do conhecimento escolar.  

 

Coleta dos dados 
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 As produções textuais foram coletadas por meio de uma oficina que foi ofertada em 

uma escola pública estadual do município de Bacabal-MA, com o intuito de ajudar os alunos 

do 3º ano do ensino médio a se prepararem para o ENEM e para o vestibular da Universidade 

Estadual do Maranhão – UEMA, já que ambos exigem do candidato a escrita de um texto 

dissertativo-argumentativo.  

A oficina foi ministrada no mês de outubro do ano de 2018 e durou três semanas, foi 

dividida em três etapas, na primeira etapa foi explicado para os alunos a estrutura de um texto 

argumentativo, na segunda etapa foi explicado sobre os textos motivadores disponibilizados na 

coletânea, para fazer a explicação foi apresentada uma proposta de redação para os alunos, cujo 

tema era o seguinte: As condições da população em situação de rua no Brasil, após a explicação 

de como utilizar os textos motivadores foi pedido para que os alunos produzissem um texto 

dissertativo-argumentativo com base na proposta. Por fim, a última etapa foi baseada nos 

equívocos que foram percebidos nas produções dos alunos, portanto, era destinada a questões 

gramaticais. 

  

Análise dos dados  

 

A partir das dezessete produções textuais coletadas nas aulas dos 3º anos do ensino 

médio, total de três turmas, percebeu-se uma recorrência de argumentos em treze textos, 

argumentos relacionados ao que tinha sido falado em sala de aula, no momento da explicação 

de exemplos de como utilizar os textos motivadores disponibilizados na coletânea e argumentos 

relacionados ao próprio texto motivador.    

Na aula em que foi destinada para ajudar os alunos a incorporarem os textos 

motivadores nos seus textos, primeiro foi explicado sobre gênero e tipologia textual, com a 

intenção de resgatar dos alunos esse conhecimento para eles entenderem de fato a diferença 

entre ambas as denominações, na sequência foi explicado o que é argumento: “É a justificativa 

utilizada por você para convencer o leitor a concordar com a tese defendida”. Depois, foram 

citadas algumas estratégias argumentativas de como convencer o leitor, por exemplo, dados 

estatísticos, pesquisas, citações, alusões etc. Em seguida, foi distribuído para os alunos 

xerocópias de uma proposta de redação que continha quatro textos motivadores, após a entrega 

foi realizada uma leitura e depois questionado aos alunos como eles utilizariam cada texto 

motivador e conforme a resposta deles era dada uma ideia de como utilizar. Por fim, foi 
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explicado como citar os textos motivadores na redação, portanto, foi explicado que havia a 

citação direta e a indireta e como utilizar elas na produção de um texto.  

Na hora da leitura de cada texto motivador era questionado aos alunos como eles 

utilizariam a informação na produção textual, o texto I que fala sobre uma lei para a População 

em Situação de Rua, um aluno disse que falaria sobre o direito à convivência familiar e 

comunitária, pois muitas vezes por ser excluído em casa ou por brigas a pessoa acaba saindo de 

casa e ia morar na rua. O texto II apresenta um gráfico com o perfil dos moradores de rua no 

que diz respeito a escolaridade, nesse uma aluna disse que utilizaria o gráfico para comprovar 

como de 2000 até 2005 houve um aumento no número de moradores de rua e outro aluno disse 

que falaria que mesmo uma pessoa tendo ensino superior completo ela corria o risco de um dia 

ser morador de rua. O texto III fala sobre da heterogeneidade dos moradores de rua e algumas 

medidas que devem ser tomadas, nesse texto um aluno disse que falaria dos imigrantes que 

saem do seu país em busca de melhoria, mas que as vezes na conseguem e acabam moradores 

de rua, outra aluna disse que falaria que não só analfabetos que vivem na rua. O texto IV traz 

uma entrevista feita com um morador de rua que conta sua situação e como é difícil conseguir 

emprego, nesse texto a professora disse que seria bom falar das condições de quem vive na rua 

como, as chuvas, má alimentação e falta de saneamento básico por conta dos esgotos e bueiros. 

Por fim, havia um parágrafo pedindo a escrita de um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

tema: “As condições da população em situação de rua no Brasil”.   

 

 

 

Texto motivador I 
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Texto motivador II 

 

 

 

Texto motivador III 

 

 

 

 

 



759 

 

 
 

Texto motivador IV 

 

 

Foram selecionadas duas produções textuais que melhor exemplificam a recorrência 

dos mesmos argumentos, seja dos citados pelos colegas ou dos dados presentes na coletânea. 

Por meio das duas produções será mostrado como que em turmas diferentes, com pessoas 

diferentes, de classes sociais diferentes, pensamentos diferentes, produziram textos com os 

mesmos argumentos. 

 

                 Produção textual I                                                   
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A produção textual é composta por quatro parágrafos, um para introdução, dois para 

os argumentos e um para a conclusão, neles são desenvolvidos o tema da proposta “As 

condições da população em situação de rua no Brasil”, que também é utilizado como título 

nesta produção.   

Na introdução, percebe-se a utilização do texto motivador II, no qual contém dados 

em relação a escolaridade dos moradores de rua e a quantidade de moradores que moram na rua 

no ano de 2000 e as que moram em albergues no ano de 2015. Dessa maneira, observa-se que 

há a utilização do texto motivador, mas que não há um embasamento partido do próprio aluno 

para poder introduzir o assunto que pretende discutir, verifica-se apenas a utilização do 

conhecimento que é disponibilizado pela proposta, ou seja, pela escola. A única coisa que o 

aluno coloca diferente do que tinha sido disponibilizado pela proposta é: “O número de 

moradores de rua é alarmante”, essa frase é utilizada para poder suscitar o dado sobre a 

quantidade dos moradores de rua, portanto, não é algo que faz parte do conhecimento de mundo 

do aluno, apenas sabe-se que é algo que incomoda, pois ele utiliza o advérbio “alarmante”.  

No primeiro argumento, observa-se que há uma mescla das informações do texto 

motivador II e do texto motivador III, pois é dito que “muitos desses moradores declaram ser 

usuários de drogas ou álcool, e apenas uma pequena parte não se inclui nesse perfil, e estes 

geralmente são analfabetos”, essa informação está presente no terceiro parágrafo do texto III 

que traz várias informações no que diz respeito ao uso de drogas e álcool. Mas, para dar 

continuação a linha de raciocínio o aluno diz: “e na maioria das vezes, pessoas com ensino 

superior completo ou fundamental”, nessa frase, tem-se as informações presentes no texto II 

que traz um gráfico com a porcentagem de escolaridade dos moradores de rua e tem que são de 

15% os com ensino fundamental completo e de 4% os com superior completo. Com a mescla 

das informações contidas nos textos motivadores II e III, infere-se a utilização do conhecimento 

que é apenas escolar, um conhecimento que já é disponibilizado na proposta da redação. 

A partir desse primeiro parágrafo, pode-se inferir algo bem interessante, no que diz 

respeito ao posicionamento do aluno em relação a temática abordada, é possível perceber que 

ele tenta inserir os dados do texto motivador II na sua produção textual, mas é como se  

desconsiderasse o dado que está sendo mostrado, visto que o perfil do morador de rua para ele 

é outro. Isso pode ser comprovado quando diz que “estes geralmente são analfabetos”, ele está 

se referindo aos moradores de rua que declaram ser usuários de drogas ou álcool, confirmando 

assim um imaginário que é social, pois acredita-se que se está na rua é porque é analfabeto, 

porém depois diz que “na maioria das vezes, pessoas com ensino superior completo ou 
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fundamental”, observa-se que o aluno tenta explicar o perfil do morador de rua e depois tenta 

inserir na sua produção os dados do texto motivador II, mas os recursos linguísticos que são 

utilizados fazem com que suas ideias sejam contrárias, já que ele afirma que “geralmente são 

analfabetos” e logo depois que “na maioria das vezes pessoas com ensino superior completo 

ou fundamental”. Portanto, pode-se afirmar que os argumentos utilizados pelo aluno reforçam 

o imaginário social do perfil de um morador de rua.       

No segundo parágrafo, o aluno justifica a situação do morador de rua como sendo 

“falta de oportunidades no mercado de trabalho, escolaridade e também a questão dos 

imigrantes que saem de seu país em crise em busca de melhores condições de vida”. Nessas 

primeiras justificativas, verifica-se que quando é falado em mercado de trabalho e escolaridade 

essas informações foram retiradas do texto IV que traz a entrevista de um morador de rua que 

fala sobre as dificuldades de conseguir um emprego e da sua profissão de pedreiro.  

Outra justificativa usada pelo aluno é a questão dos imigrantes, como relatado 

anteriormente, no momento em que a aula de como utilizar os textos motivadores estava sendo 

dada os alunos eram instigados a responder como os utilizariam na redação, e imigrantes era 

uma das justificativas que seriam utilizadas, não sabe-se se o aluno que produziu esta redação 

foi o mesmo que deu a ideia ou se foi outro que ouviu e utilizou, por isso não é possível afirmar 

se o aluno utilizou um conhecimento de mundo seu, que ouviu falar na sua casa, na televisão 

ou se foi o que ele ouvi no espaço escolar. 

No final do parágrafo, quando continua justificando, o aluno diz: “esses moradores de 

rua enfrentam grandes problemas, como grandes chuvas, uma péssima alimentação e também 

ficam expostas à várias doenças sem contar com um saneamento básico adequado.” Nessa 

parte, observa-se que o aluno utiliza algumas das ideias dadas pela professora no momento da 

aula, que é a questão das chuvas, da má alimentação e da falta de saneamento básico por conta 

dos esgotos e bueiros. Portanto, infere-se que no argumento há uma predominância da cultura 

escolar, pois por meio do que foi falado em sala de aula, tanto pelos colegas quanto pela 

professora, foi utilizado na construção dos argumentos, não tendo assim um espaço para o 

conhecimento do aluno.     

Por fim, na conclusão, o aluno diz que “deve ser criadas políticas públicas para inserir 

ou reinserir esses moradores de rua na sociedade.”, com essa frase pode-se observar a 

utilização do que está presente no texto motivador III, pois há uma parte que fala da reinserção 

dos moradores de rua ao trabalho. Finalizando o seu pensamento, o aluno diz que é para reinserir 

“com cursos profissionalizantes, acesso às escolas e melhores oportunidades de emprego.” 
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Nessa frase, o aluno conclui com propostas para solucionar os problemas que tinham sido 

apresentadas no decorrer dos quatros textos motivadores. 

Por meio da análise desta primeira produção textual, pode-se comprovar a recorrência 

de argumentos retirados dos textos motivadores, mostrando que em quase toda a produção não 

houve espaço para a materialização do conhecimento de mundo do aluno, pois os argumentos 

e a conclusão foram retirados ou do que havia sido dito pela professora/colegas ou dos textos 

motivadores. Dessa maneira, não há uma troca de conhecimentos por meio da escrita, há 

somente os argumentos abordados pela cultura escolar.  

 

Produção textual II 

 

 

Esta produção contém quatro parágrafo, um para introdução, dois para os argumentos 

e um para a conclusão, nesse ponto, é a mesma coisa da outra produção analisada anteriormente. 

    Na introdução, observa-se que o aluno faz um resumo da leitura dos textos 

motivadores, pois ele diz que “infelizmente a condição da população em situação de rua está 

em constante aumento, alguns fatores são as doenças, álcool, conflitos familiares”, quando ele 

afirma que está em constante aumento está se baseando no dado do texto motivador II que traz 

o aumento do número dos moradores de rua, o nível de escolaridade e como fatores traz as 
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informações que estão presente no texto motivador III que fala sobre a porcentagem de 

moradores de rua que são usuários de drogas ou álcool, quando fala dos conflitos familiares 

retira do texto motivador IV que relata a história de um morador de rua que saiu de casa por 

conflitos familiares. Em seguida, o aluno continua falando dos fatores e cita “ou até mesmo o 

processo de migração em busca de melhorias”, nesse momento, observa-se que essa 

informação não está presente em nenhum dos textos motivadores da coletânea, mas que é um 

argumento que também aparece na produção anterior, de certa forma é também um imaginário 

social de que as pessoas que saem do seu país em busca de melhoria acabam ficando em situação 

de rua.  

No segundo parágrafo, vê-se uma espécie de paráfrase do texto motivador III quando 

o aluno diz que “os mais jovens tem uma maior chance de se reintegrar na sociedade”, essa 

informação está presente no quarto paragrafo do texto motivador III quando fala que as políticas 

públicas devem ser diversificadas e que os jovens recém-chegados à ruas terão mais chances de 

sair de lá. Depois, o aluno continua “mesmo que seja mais difícil por conta do preconceito”, 

nessa frase, pode-se inferir que o aluno se embasou no texto motivador IV, pois nele há um 

relato de um morador de rua que fala da dificuldade em conseguir emprego, justamente por ser 

um morador de rua, por isso acredita-se que o aluno fala do preconceito. Para finalizar o seu 

pensamento o aluno traz o preconceito como uma justificativa para os moradores de rua 

permanecerem nessa situação: “por isso mesmo alguns chegam a não tentar sair dessa vida na 

rua”, mas isso não está em nenhum texto motivador é uma conclusão feita pelo próprio aluno, 

portanto, percebe-se uma justificativa que já está presente no imaginário social.  

No terceiro parágrafo, observa-se que o aluno utiliza como embasamento para 

construir seu argumento o texto motivador III, que fala do uso de drogas e álcool, ele utiliza o 

texto motivador quando vê o uso de drogas e álcool como as desvantagens de ser um morador 

de rua, escreve o seguinte: “são muitas as desvantagens, a maioria dos moradores de rua usam 

drogas e álcool”. Após isso, o aluno conclui que o fato de ser usuário de drogas e álcool “já 

aumenta bastante a chance de não sair das ruas ou morrer mais cedo”, novamente essa 

conclusão é tirada pelo próprio aluno, já que não está presente nos textos da coletânea.  

Por fim, no quarto parágrafo destinado a conclusão, o aluno não propõe uma proposta 

de intervenção sólida, apenas diz que “o governo precisa tomar atitudes, em favor da 

sociedade”, seria interessante se o aluno dissesse quais atitudes e de que forma elas poderiam 

ser executadas, mas é interessante o fato de aluno incluir o morador de rua como pertencente a 

sociedade e não enxergar ele fora desse conjunto, pois a partir do momento que ele diz que 
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medidas devem ser tomadas em favor da sociedade ele inclui quem ele estava falando no 

decorrer da sua produção textual, os moradores de rua.    

Segundo Câncio e Araújo (2016, p.01) “a escola assenta-se em ideias de justiça, 

igualdade e distribuição de saberes, entendidos aqui como bens culturais, para a criação de um 

sujeito histórico nacional, autônomo e livre”. Porém, com as duas análises das produções 

textuais do ensino médio, viu-se uma recorrência dos argumentos que foram propostos em sala 

de aula, além disso o tema da redação já estava determinado, bem como a tipologia textual. 

Nesse sentido, não se percebe essa ideia de distribuição de saberes, visto que o único saber que 

prevalece é o da escola, por isso não foi possível perceber uma troca de saberes, pois os 

argumentos utilizados pelos alunos eram argumentos que já estavam sendo disponibilizados 

pela escola. 

Segundo Chisté (2011) é importante as práticas sociais de cultura e escrita, pois elas 

têm um papel essencial para a junção das culturas, visto que o aluno é capaz de expor o seu 

conhecimento de mundo: 

 

As práticas sociais da cultura escrita representam um grande papel no processo 

da difusão cultural, pois possibilita ao sujeito a participação crítica nas práticas 

sociais que envolvem a linguagem falada e escrita, bem como as situações de 

diálogo entre os conhecimentos da vida cotidiana, constitutiva de nossa 

identidade cultural, com os conhecimentos de formas mais elaboradas de 

explicar aspectos da realidade. (CHISTÉ, p.03, 2011)  

 

Sabe-se que a escola está associada à construção de identidades e tendo essa 

responsabilidade ela deve ser um espaço heterogêneo, que está disposta a dialogar com 

diferentes culturas. Por isso, Câncio e Araújo afirmam: 

 

A relação cultura-educação faz-se fundamental para o amadurecimento do 

indivíduo e que os saberes e as práticas culturais de cada sociedade são 

essenciais para a construção do conhecimento a respeito de si, de sua 

comunidade e dos outros sujeitos que a compõem. (CÂNCIO, p.02-03, 2016) 

 

Dessa forma, pode-se inferir que é de fundamental importância que na escola haja o 

diálogo entre as culturas, principalmente entre aluno e a escola, pois o aluno pode possuir 

diversos conhecimentos advindos da sua comunidade, quando já existe um padrão de como 

escrever, sobre qual tema escrever, quais textos se basear fica difícil uma troca cultural. 
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Algumas conclusões  

 

Esta pesquisa teve como enfoque as práticas de escrita de alunos dos 3º anos do ensino 

médio de uma escola pública do interior do Maranhão, com a finalidade de saber se há uma 

troca de culturas por meio da escrita ou apenas uma homogeneização da cultura escolar. A partir 

disso, formulou-se a seguinte pergunta norteadora: Como os saberes culturais são incluídos na 

escrita de um texto?  

Por meio das análises foi possível perceber que só há uma cultura incluída nas 

produções textuais, que é a cultura escolar. Isso foi percebido por meio de diversos fatores, o 

primeiro deles foi a escolha de uma única tipologia textual, no caso a dissertativa-

argumentativa, que tinha a finalidade de preparar os alunos para uma época especifica, a de 

prestar o vestibular. Outro fator foi a recorrência dos mesmos argumentos, ou seja, a utilização 

das informações presentes no texto motivador, não que o aluno não possa usar, ele pode, porém, 

tem que mesclar com as suas ideias.  

Além disso, foi constatada uma homogeneização da cultura escolar a partir do 

momento que alunos de classes diferentes, pensamentos diferentes produziram textos com os 

mesmos argumentos, de dezessete textos treze seguiram por uma única linha de raciocínio, 

esses dados confirmam que não há uma troca de culturas, portanto, as vozes continuam na 

margem.  
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Resumo: A pesquisa busca explorar o modo como a literatura brasileira representa a experiência urbana 

contemporânea, e para isso debruça-se sobre a obra Eles eram muitos cavalos, do escritor Luiz Ruffato, 

um romance que faz da teoria literária insuficiente a estudar sua estrutura, que apresenta um enlaçado 

de textos individuais a abordar gêneros distintos, sejam eles diálogos, telefonemas, receitas, folhetos, 

listas, cartas, a transposição do fluxo de consciência, ou mesmo uma fotografia, e com uma câmera 

aborda as vidas que caminham pela cidade e a velocidade decorrente da urbanização. Dessa forma 

buscamos estudar a obra, compreendendo sua estrutura, que tenta ser uma expressão da vida caótica na 

grande cidade. Para isso, o autor apresenta 70 fragmentos, nos quais esses vários gêneros são convocados 

na narrativa, tendo por espaço-tempo definido um dia em São Paulo. Traz no caminhar pelos recortes 

textuais o que seria a metrópole e os muitos sujeitos que lhe habitam. 

 

Palavras-chave: Luiz Ruffato. Romance. São Paulo. Fragmentos. 

 

Introdução 

 

Dada a crise de urbanização vivida pelos brasileiros no século XIX e refletida na 

literatura, pode-se tomar o caminho onde o ambiente citadino começou e se desenvolveu como 

grande preocupação de representação. Tratava-se de falsos reflexos da sociedade, emitindo 

muito mais um sonho que a verdade e espelhando um estilo de vida europeu, onde 

  

a nossa literatura, tomado o termo tanto no sentido restrito quanto amplo, tem, 

sob este aspecto, consistido numa superação constante de obstáculos, entre os 

quais o sentimento de inferioridade que um país novo, tropical e largamente 

mestiçado, desenvolve em face de velhos países de composição étnica 

estabilizada, com uma civilização elaborada em condições geográficas 

bastante diferentes. (CANDIDO, 2006, p. 110) 

 

É na passagem desse período para o século XX que se tem o desenvolvimento das 

preocupações e sentimentos de solidão nascidos do avanço moderno, o que acarretou a 

superlotação do espaço urbano. Nessa passagem que “a literatura brasileira se estabeleceu como 

uma literatura urbana, adequada ao sistema sociocultural vigente, recebendo o reconhecimento 

e o prestígio que lhe cabia” (FERREIRA, 2015, p. 35). 

Dessa forma chegamos a Luis Fernando Ruffato, autor de contos, poesias e romances. 

Sua obra Eles eram muitos cavalos abriu um leque de possibilidades dentro da teoria literária, 

cujos parâmetros mostram-se insuficientes para dar conta do caleidoscópio composto pelos 70 

fragmentos que compõem o romance. No livro, São Paulo abandona o simples papel de espaço 



767 

 

 
 

em que personagens irão transitar e assume a posição como protagonista, uma das pontes a ligar 

os capítulos à primeira vista desconexos: 

 

Com imensa facilidade em retratar cidades, Ruffato trabalha com a cidade 

(in)existente, ou seja, a cidade que nunca é retratada pois está camuflada na 

dinâmica da cidade contemporânea. Em diversas de suas obras, a cidade, para 

além do local em que a narrativa ocorre, torna-se uma das personagens de seu 

texto. (FERREIRA, 2015, p. 57)  

 

Considerando a representação da cidade por Luiz Ruffato e seu conjunto de vozes e 

gêneros literários, objetivando um autêntico espelho da urbe brasileira, pode-se retomar o 

passado sócio-histórico formado no Brasil, em que a literatura se estruturou e evoluiu. Antonio 

Candido, em seu livro Literatura e Sociedade, caracteriza nossos trabalhos literários como 

formados pela necessidade de representar a realidade vivida, tendo para isso, no passado, se 

submetido as ideias estrangeiras, quando podia ser chamada por literatura de incorporação, 

romances que retratavam realidades distantes das vividas no país e se aproximavam dos 

europeus, agora como uma literatura de depuração1, os escritores brasileiros procuram 

representar seu próprio mundo, e os mais contemporâneos, como Ruffato, tentam as melhores 

formas de captar com lentes atentas exatamente aquilo que o Brasil e seus indivíduos solitários 

são. 

Em Eles eram muitos cavalos, o leitor é um zappeur, um expectador a observar a 

cidade, vivenciando o presente e libertando-se do mesmo logo em seguida, para prender-se a 

outro momento por alguns minutos, como alguém que troca de canais em uma TV, sem se 

prender a qualquer programação, ele “oscila diariamente entre inúmeras imagens da cidade, 

percebendo-a como um emaranhado de formas, ideias e sensações” (MELO, 2013, p. 223).  

Encontramos uma narrativa que explora a linguagem cinematográfica, que recorta, 

amplia as imagens, apresentando um texto fragmentado, com os constantes vai-e-vem do zoom, 

captando os destroços e dejetos sociais. Para romper as barreiras que separam as classes e expor 

a grande cidade como ela é, Ruffato lança mão de todos os recursos necessários para pintar um 

retrato e passar a quem lê a sensação de estar correndo pela cidade. Você lê um diálogo como 

quem escuta a um telefonema ou mesmo depara-se com um santinho como se o encontrasse no 

meio da rua, pausando suas andanças para lê-lo rapidamente. Recursos gráficos também são 

utilizados sem preocupação formal, comprovando a infinidade de cenas e momentos contidos 

                                                           
1 CANDIDO, p. 131 
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em um mesmo espaço de tempo. Não há pausa para profundas e lentas reflexões em meio ao 

constante fluxo de pensamentos, ao invés disso encaramos tudo ao mesmo tempo, como ocorre 

na vida corrida de quem vive em uma megacidade: 

 

A cidade, portanto, é um lugar de segregação, mas não deixa de ser, também, 

um símbolo (profundamente incrustado em nosso imaginário) da diversidade 

humana, espaço em que convivem massas de pessoas que não se conhecem, 

não se reconhecem ou mesmo se hostilizam. E é essa imagem, da desarmonia 

e da confusão, que traduz o fascínio que as cidades exercem, como locais em 

que se abrem todas as possibilidades. (DALCASTAGNÉ, 2012, p. 142) 

 

O anseio quanto a vida urbana fez e ainda faz com que inúmeras pessoas migrem em 

busca de algo maior e melhor, e por meio dessa imagem utópica que cidades como São Paulo 

atingem um alto grau de segregação, não apenas do espaço e da cultura, mas do próprio tempo, 

que mostra-se inteiramente relativo. Quando os sonhos se encontravam nos campos, os 

escritores escreviam sobre estas paisagens, hoje no entanto, os holofotes estão sobre a cidade 

urbanizada, onde não cabe a estruturação por meio da prosa. Para captar as imagens que esse 

ambiente proporciona é preciso adaptar-se a ele, a esse mundo tecnológico onde as informações 

são entregues de forma curta, direta, e veloz, no descanso do dia passando em frente aos olhos 

dos espectadores de TV. É isso que Luiz Ruffato pretende com seu romance, oferecer uma 

linguagem multifacetada onde podemos enxergar todos os ângulos, as diferentes cidades que 

compõem São Paulo.  

 

Luis Ruffato e o retrato da cidade contemporânea.  

 

A noção de vida urbana e o despertar para esse mundo que está em constante 

desenvolvimento, transformando toda sociedade, explica a naturalidade contida na necessidade 

vivida pelo brasileiro em, não apenas tomar a experiência moderna para si, mas em representá-

la. Para o Brasil, tornou-se natural ao longo da história que a arte começasse a transpor barreiras 

para melhor simbolizar o plano coletivo em vigência, passo a passo abrindo os olhos para a vida 

na urbe nacional e abandonado os ideais europeus. Essa verdade não se alterou, apenas se 

aperfeiçoou, e nestes tempos modernos 

 

dada a sua subordinaçãoo à realidade, às coisas como elas de fato são, a 

literatura brasileira contemporânea não se quer mais mediação, isto é, lugar 
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de passagem, de trânsito, de possibilidades, mas imediação, porque se quer 

como reprodução imediata do dado real, porque quer colocar o leitor cara a 

cara com as questões mais vulneráveis do crime, da corrupção e da miséria. 

(BRANDILEONE, 2014, p. 37) 

 

Com a tecnologia fica claro a mudança mesmo em termos de comunicação, chegando 

a atingir vias orais; tudo muda e se transforma. Assim, em meio a crise tecnológica e as 

mudanças sociais, “a obra de Ruffato pode ser considerada uma resposta à estas mudanças, uma 

vez que quebra com os paradigmas estruturais do texto literário” (FERREIRA, 2015, p. 58). 

Para o próprio autor Luiz Ruffato, nascido em 4 de fevereiro de 1961, tornava-se um desafio 

transportar a realidade brasileira para as páginas de um livro, uma vez que teria de romper com 

as necessidades básicas estruturais de um romance para constituir o equivalente a sociedade 

fragmentada a qual estamos sujeitos. Era claro que em se tratando de um romance, é normal 

que ocorram algumas mudanças – que às vezes tendem para o utópico –, e para o real o que 

resta é um espelho cru:  

 

Na prosa brasileira das últimas décadas, o espaço priorizado recebe um 

tratamento novo. Do traçado realista que buscava expressar ou traduzir através 

do regional a consciência da nacionalidade, tem-se, de um lado, a construção 

de um espaço citadino hiper-real que mais faz do romance texto de reportagem 

ou crônica e, de outro, a estruturação de um espaço em que a geografia urbana, 

tornando-se torna cada vez mais ambígua e indefinida, sofre um processo de 

"desespacialização" ou "desrealização". (PETRILLO, 2011, p. 2) 

 

Torna-se complicado seguir as tendências contemporâneas e os efeitos dessa expansão 

na vida e segregação urbana, colocando os olhos sobre cada pessoa como um indivíduo, não 

enxergando uma falsa comunidade homogênea. Ruffato considera trabalho do escritor, como 

qualquer profissional e pesquisador, sempre acompanhar as mudanças da natureza, que para um 

romancista, resume-se principalmente ao ser humano.1 Para atingir o objetivo de um 

pesquisador a aderir a alma humana, Luiz Ruffato, em seu romance Eles eram muitos cavalos, 

retrata:  

 

Uma cidade tão provisória quanto o texto de onde ela emerge, incompleta, 

aberta, redefinida a cada enquadramento narrativo, feita também de camadas, 

pelas quais percebemos diferentes classes sociais, com suas gentes e angústias 

características. (MELO, 2013, p. 225) 

                                                           
1 Discurso de Luiz Ruffato ao Congresso mundial sobre o romance. França, 2010. 
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Ao longo de extensos estudos deitados sobre seu romance, várias são as características 

atribuídas a obra, e termos artísticos ou não são utilizados para tentar pôr em palavras a sensação 

vívida de ler Eles eram muitos cavalos, como um mosaico ou o trabalho com imagens tendo 

por objetivo exprimir as emoções coletivas através da linguagem pictórica, técnica de uso em 

diversos meios artísticos1.  Tais técnicas muito bem aproveitadas por Ruffato, entregam um 

texto organizado em sua desorganização, onde as marcas estruturais espelham a velocidade 

vivida no presente, em que cada momento possui a pequena importância a durar menos que um 

minuto. O texto corre, pausa, para e corre novamente, demonstrando todas as faces temporais 

existentes em uma mesma comunidade, no caso, em uma mesma São Paulo, visto que o tempo 

pode ser diferente para cada pessoa, para cada realidade:  

 

A velocidade de Eles eram muitos cavalos é, em verdade, multifacetada. Ela 

segue teoricamente as regras futuristas estabelecidas por Marinetti e aplicadas 

por Oswald de Andrade, porém são moldadas por um contexto que apura ainda 

mais a rapidez oriunda da vida no espaço humano. (ZAMBERLAN, 2015, p. 

34)  

 

Apenas uma verdade é universal dentro do cosmos deste Brasil urbanizado: o que vale 

é o agora, e Luiz Ruffato de certo compreende as facetas de um tempo acelerado. Tornamo-

nos andarilhos perdidos, escutando por trás de paredes finas, papéis tão frágeis quanto os do 

romance aqui analisado, tendo cada cena apresentada sem polidez alguma pelo escritor, que vez 

ou outra nos retém por um segundo para entregar um folheto de rua. O leitor zappeur bate de 

frente com todo micro-mundo existente em uma megacidade, vendo do mais rico ao mais pobre, 

do que rouba ao que é roubado, do que mata ao que é assassinado, do exaltado ao injustiçado. 

Ruffato quebra paredes, ciente acerca da realidade em que  

 

O abismo não se coloca só entre as extremidades sociais, mas entre ricos e 

ricos, pobres e pobres; o medo e a violência não se manifestam apenas nas 

ruas da cidade, mas são trazidos também para interior dos indivíduos e das 

casas, se entranham em seu isolamento. (HORA, ROCHA, 2013, p. 6) 

 

Sozinho em seu lar, um personagem de Eles eram muitos cavalos jamais teria a ideia 

de estar sendo observado, renegado como é, a margem da sociedade, ou então tão caprichoso e 

                                                           
1 BARBOSA, 2013, p. 165 
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orgulhoso que seus segredos sujos jamais cairiam nas mãos de outrem. A leitura do romance 

fragmentado coloca uma lupa nas mãos de quem lê, e visões são ampliadas, diminuídas e 

ampliadas de novo, como uma máquina de Raio-X, encontrando o mais íntimo de cada 

componente esquecido no aglomerado da cidade grande.   

 

A experiência urbana em Eles eram muitos cavalos. 

 

O aspecto central do romance acaba por se revelar no próprio leitor e em sua posição 

durante a leitura, tornando-se um observador que caminha por uma cidade completamente 

desnuda. Ele corre por entre cenas, escutando a tudo sem dar real importância, afinal o tempo 

não lhe oferece essa expectativa, enquanto que a própria São Paulo quanto protagonista do 

romance, se revela em cada membro que a compõe: 

 

A narrativa inverte a hierarquia entre um espectador poderoso de dentro de 

um Honda Civic e a realidade abjeta do “mundo lá fora” (fragmento 40) que 

ele não quer reconhecer como visível na miséria das ruas, criando uma 

abigüidade entre olhar e ser olhado que, simultaneamente, perfura a 

tranquilidade retiana (Punctum) de nosso olhar e humaniza aquilo que não 

suportamos encarar “olho no olho” e que agora nos olha. (HARRISON, 2007, 

p. 70) 

 

Todos os micromundos que formam a megacidade encaram o leitor, mas passam de 

forma muito rápida, não dando espaço para grandes apegos, pois ao finalizar a leitura de um 

fragmento, é imediatamente convocado a ler outro, e outro, sucessivamente, encarando a 

realidade ao passo em que é guiado pela estrutura do texto a expressar a mesma indiferença que 

é tão característica da vida urbana. Essa velocidade se torna o principal aspecto do romance de 

Ruffato, a narrativa que se assemelha ao zapping, a técnica de acúmulo imagético, em que a 

visão se amplia ao tamanho do mundo que está em constante transformação. O leitor de Eles 

eram muitos cavalos é um zappeur, um sujeito que senta em frente à televisão e passa os canais 

simultaneamente, sem nunca se reter a nada, da mesma forma se dá a leitura da obra, 

transitando-se por diferentes cenas e assistindo-as de forma rápida e apática. Para quem se 

aventura pelo romance aqui trabalhado “a passagem de capítulos promove um esquecimento 

imediato do recorte recém-lido e a revelação de um novo conteúdo baseado no desenvolvimento 

de um novo tema” (ZAMBERLAN, 2015, p. 41), e a contemplação se torna onipresente, seja 
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andando nas ruas ou sobrevoando o mapa de São Paulo, como no fragmento 16, intitulado 

“assim”: 

 

são pequenos lagos azuis (ninhos de cegonha acomodados nas chaminés de) 

piscina o notebook os dedos direitos ciscam o nó da (nós dois, galeria vittorio 

emmanuele, milão, lembra?) a barra cinca do horizonte (pode, o ar) vista de 

cima são paulo até que não é assim tão (RUFFATO, 2011, p. 39) 

 

O “capítulo” referenciado acima reflete bem o que todo o romance e seu amontoado 

de fragmentos explora: a vida em São Paulo, fazendo um panorama da paisagem e passando 

pela visão multidimensional da verdade citadina para dar voz aqueles aos quais ninguém escuta, 

assim mostrando as tristes mudanças ocorridas devido a urbanização, a cidade que apresenta 

“um abismo entre as pessoas que têm a possibilidade de conectar-se com o mundo em tempo 

real e pessoas que vivem à margem como animais, sem acesso aos bens de necessidade 

primária, como alimentação e moradia” (FERREIRA, 2015, p. 61), um mundo violento e 

desigual, onde um “segurança, negro agiantado, espadaúdo, impecável dentro do terno preto” 

aborda um “negro franzino, ossudo, camisa de malha branca surrada calça jeans imundo tênis 

de solado gasto” (RUFFATO, 2011, p. 57) e onde “O Crânio” (fragmento 47), que “tem um 

coração destamanho” (RUFFATO, 2011, p. 109), acaba preso e torturado.  

As mudanças no ambiente citadino, a urbanização, que levou as alterações na 

identidade literária brasileira, e moveu o artista a transformar o papel em uma tela, nos leva a 

refletir sobre essa Babel urbana, “a premonição simbólica da cidade contemporânea, nela reina 

o caos, a confusão diária, a mistura de textos, línguas e linguagens, a sensação, dentre seus 

habitantes, de não pertencimento” (MELO, 2013, p. 240), e ao passo em que observa esses 

múltiplos corpos entrelaçados, o leitor também é obrigado a encarar a si próprio, a sua própria 

postura. Realizando a leitura do fragmento 52, intitulado “De branco”, acompanhamos o fluxo 

de pensamentos recorrentes a um médico, que cansado de seu dia, senta-se frente à televisão e 

passa canal a canal, sem prestar atenção: 

 

[...] esticou a mão, alcançou o controle-remoto abandonado numa cadeira, 

ligou a televisão, sem som, zapeou até sintonizar o Jornal Nacional, e então 

espalhou-se músculos e ossos por sobre a fina lâmina de espuma que fazia as 

vezes de colchão. Gostava de assim permanecer, olhos semicerrados 

adivinhando o bombardeio das cores, o dia passado a limpo na parede amarela 

do cubículo. (RUFFATO, 2011, p. 114) 
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O médico aqui assume a própria figura do zappeur, e suas memórias de um longo dia 

de serviço retornam em uma enxurrada, rápidas e simultâneas, exprimindo recursos linguísticos 

que oferecem o auxílio necessário para montagem das cenas. Aqui nos aproximamos do fim do 

único dia em que se passa toda a obra, o dia 9 de Maio de 2000, e da mesma forma como ocorre 

durante toda a bricolagem que compõe o romance de Luis Ruffato, o leitor pode chegar ao fim 

de uma rua, entrar em um restaurante e ler o “Cardápio” (fragmento 68). Essa “mistura de 

gêneros – romance, conto, poesia, drama – contribui ao caráter poliédrico do romance, que 

assume a mobilidade de uma escrita em devir, na qual o silêncio é sentido também através de 

sua ausência” (MELO, 2013, p. 25). Essa ausência de quietude no cenário urbano vai 

encontrando seu final ao cair da noite, mas talvez devêssemos parar aqui, visto que este é o 

último fragmento pontuado na obra, sendo seguido, porém, por mais duas composições que 

completam e finalizam o romance. A tomada de fôlego após o dia cheio de informações, ao 

chegar nas últimas páginas e se deparar com uma fotografia que contempla a noite em São 

Paulo, ocupando duas páginas, anuncia o fim do dia.  

 

Conclusão 

 

O último “fragmento” que forma o romance Eles eram muitos cavalos, retira o leitor 

de sua posição como andarilho e leva-o a escutar os últimos ruídos do dia, direto de um quarto 

onde um casal discute sobre barulhos escutados em frente a porta. O que aconteceu não se sabe, 

pois os olhos que descrevem a possível cena recolhem-se em seu conforto e ignoram o que pode 

vir a ocorrer com o outro ao seu lado: “Porque... porque ainda pode ter alguém lá... E aí? Melhor 

dormir... Vai... vira pro canto... vira pro canto e dorme... Amanhã... amanhã a gente vê... 

Amanhã a gente fica sabendo... Dorme... vai....}” (RUFFATO, 2011, p. 158). Assim encerra-

se o romance, tão repentino quanto começou, e o que resta são os recortes de memórias 

vivenciadas durante a leitura-caminhada por São Paulo.  

Luiz Fernando Ruffato tem representado em sua obra a existência brasileira, como a 

série Inferno Provisório, que começou a ser publicada em 2005, composta pelos livros Mamma, 

Son Tanto Felice, O Mundo Inimigo, Vista Parcial da Noite, O Livro das Impossibilidade e 

Domingos sem Deus. Inferno Provisório assemelha-se a Eles eram muitos cavalos no que tange 

a apresentação de histórias vividas na margem da sociedade brasileira e partes de sua estrutura, 

como o fluxo contínuo de acontecimentos sem a prisão das normas de escrita, porém ao 

contrário do romance anterior, que retrata a cidade de São Paulo, sua câmera está apontada para 
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todo o país. Eles eram muitos cavalos, publicado em 2001, foi um sucesso na imprensa e na 

crítica, recebendo os prêmios APCA e Machado de Assis. No romance o autor  

 

[...] empurra para dentro da trama costureiras e operárias cansadas; em vez de 

traficantes sanguinários (e exóticos), traz ladrões baratos que tropeçam nas 

próprias pernas ou homens bêbados, envergonhados por não conseguirem 

sustentar os filhos. (DALCASTAGNÉ, p. 141) 

 

As muitas vozes que gritam durante a obra marcam sua presença na vida do leitor 

moderno, que acompanhando os avanços sociais encontra sua própria experiência literária 

alterada, e os brados recortados continuam a ecoar na memória e por todos os lados. 

 

ON THE CONTEMPORARY CITY: THE REPRESENTATION OF THE URBAN 

EXPERIENCE BY THE BRAZILIAN NARRATIVE. 

 

Abstract: The research seeks to explore the way Brazilian literature represents the contemporary urban 

experience, and to do this it focuses on the work They were many horses, the writer Luiz Ruffato, a 

novel that makes insufficient literary theory to study its structure, which presents a set of individual texts 

addressing different genres, whether dialogues, phone calls, recipes, leaflets, lists, letters, transposition 

of the flow of consciousness, or even a photograph, and with a camera addresses the lives that walk 

through the city and the speed of urbanization. In this way we seek to study the work, understanding its 

structure, which tries to be an expression of the chaotic life in the great city. For this, the author presents 

70 fragments, in, which these various genres are summoned in the narrative, having space-time defined 

one day in São Paulo. It brings in the walk through the textual cuts what would be the metropolis and 

the many subjects that inhabit it. 

 

Keywords: Luiz Ruffato. Novel. São Paulo. Fragments. 
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UMA REFLEXÃO SOBRE A CULTURA EXPRESSA EM “OS TAMBORES DE SÃO 

LUÍS”, DE JOSUÉ MONTELLO. 
 

Marilúcia Coutinho Teixeira – UEMA 

Matheus da Silva – UEMA 

Orientadora: Prof.ª Dra. Solange Santana Guimarães Morais CESC/UEMA 

 

Resumo: “Os Tambores de São Luís”, publicado em 1975, é um romance distribuído em dois 

momentos. No primeiro momento, Josué Montello tenta retratar as várias fases da História do Maranhão, 

fazendo-nos remeter a uma reflexão sobre a figura do negro no processo de construção identitária e 

histórico-social da sociedade maranhense. No outro momento, transcorre o texto em si: uma história que 

relata a saga do negro, desde a sua origem africana, sua viagem nos navios negreiros, o sofrimento dos 

mesmos durante o translado até a chegada em nossa terra, nos mostra também o seu martírio sob a 

escravidão no Brasil, papel esse que de certa forma foi vivenciado por muitos “Damiãos”na nossa 

história. Tendo como base as pesquisas bibliográficas e artigos científicos, pudemos observar a 

formação, construção e a caracterização da cultura maranhense do século XIX em relação à cultura atual, 

posto que, ainda nos deparamos com certos preconceitos e desrespeitos em relação à figura do negro em 

sí. O negro, nesse romance, longe de ser sujeito do próprio discurso, é objeto de procedimentos que 

indiciam ideologias, atitudes e estereótipos do discurso oficial. A começar pela configuração da 

personagem principal na pessoa de Damião, cuja nobreza de estirpe, caráter forte, inteligência e 

aparência viril dá à personagem um status idealizador, diferindo-o de outros negros, por conseguinte, 

revestindo o negro Damião de uma hierarquia para que possa representar a sua raça. Com base na obra 

analisada, percebe-se claramente a crítica de Montello sobre o sistema escravocrata que mesmo após o 

seu suposto fim ainda perdurava na sociedade daquela época. Dentre os teóricos utilizados para o estudo, 

Rabechi (2010), Candido (1997), Corrêa...[et al.] (2018). 

 

http://www.conexoesitaucultural.org.br/wp-content/uploads/2010/05/da-impossibilidade-de-narrar.pdf
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Introdução 

 

O autor Josué Montello, foi eleito para a sucessão de Cláudio de Sousa na Academia 

Brasileira de Letras, dessa forma, foi o quarto ocupante da cadeira 29. Um grande escritor 

maranhense que nasceu na capital São Luís, Maranhão, em 21 de agosto de 1917. Veio a falecer 

em 15 de março de 2006, na cidade do Rio de Janeiro, mas em sua carreira como autor escreveu 

vários livros, tais como: Cais da Sagração (1971), Os Tambores de São Luís (1975), Noite 

sobre Alcântara (1978) e Largo do Desterro (1981) entre outras obras que retratavam não 

somente a regionalidade maranhense, mas também o Brasil de modo geral com suas 

multiculturas. 

A Obra Os Tambores de São Luís, de Josué Montello é narrada em terceira pessoa, 

tem seu desenrolar todo dentro de toda uma noite e o início da manhã seguinte, aborda, dentro 

desse pequeno período de tempo três séculos da história maranhense marcada por suas lutas e 

revoltas. Tal narrativa inicia-se no ano de 1915 às 22 horas e finaliza-se às 9 horas do dia 

seguinte, fazendo esse jogo de memórias do passado correlacionando com o presente, Montello 

consegue criar diversos personagens de classes sociais distantes, tentando descrever as 

diferentes identidades, culturas, nacionalidades e subjetividades contidas no estado, tais como: 

estudantes, professores, governadores, padres, raparigas, negros de ganho entre outros que 

configuram a sociedade maranhense daquela época. 

Na referida obra percebemos uma divisão estabelecida em duas partes, enquanto que 

de um lado Montello tenta abordar as passagens da história do Maranhão, e por outro lado ele 

fala das lutas e batalhas do negro na busca do seu espaço dentro da sociedade e a sua ascensão 

social. Tendo como base as pesquisas bibliográficas e artigos científicos, pudemos observar a 

formação e a caracterização da cultura maranhense do século XIX em relação à cultura atual, 

posto que, ainda nos deparamos com certos preconceitos e desrespeitos em relação à figura do 

negro em si.  

Dessa forma abordaremos uma reflexão no decorrer do nosso trabalho sobre a cultura 

expressa em Os Tambores de São Luís, de Montello, versando sobre a cultura escravocrata 

presente no século XIX, mas que até hoje deixa marcas da exploração, desvalorização e 

preconceito racial refletido na figura do negro no processo de construção histórico-social da 

sociedade maranhense e até mesmo brasileira. 
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A fundamentação teórica neste artigo se remete, principalmente, as análises de 

Rabechi (2010) e Candido (1997) que se correlacionam com a literatura brasileira e os 

acontecimentos descritos nos versos de Montello em seu livro.  

 

Desenvolvimento 

A trajetória da personagem de Damião em Os Tambores de São Luís nos remente a 

uma viagem no tempo e uma profunda reflexão sobre o processo de construção identitária e 

histórico social da sociedade não somente maranhense como também brasileira, posto que, a 

escravidão perdurou por mais de três séculos em nosso país. A história de sofrimento de Damião 

inicia-se muito cedo. Filho de pais escravos traficados da África, vive uma vida muito difícil e 

sofrida assim como os demais escravos que compunham as milhares de senzalas por todo o 

país. Seu pai Julião, negro de estirpe lustre o qual nunca baixou sua cabeça para seu senhor, 

mesmo diante de castigos cruéis, sempre o encarava de frente, apesar das dores físicas as quais 

era submetido, tanto que após muita resistência às torturas consegue fugir com sua família e 

parte de seu povo para um quilombo onde conseguem recomeçar uma nova vida, porém com o 

passar do tempo acabam sendo capturados novamente e retornam para a fazenda do seu senhor, 

no entanto, não conseguindo imaginar-se submetido a todo aquele sofrimento novamente, opta 

por tirar a própria vida jogando-se no rio repleto de piranhas as quais o destroçam rapidamente, 

tudo isso acontece diante dos olhos de Damião. 

Sua trajetória de sofrimento começa neste momento pois todo o ódio que o Senhor 

Lustosa sentia de Julião é direcionado à Damião que passa viver e sentir o peso da ira, da 

opressão e injustiça sob todos os aspectos. Mais tarde com a morte do Senhor Lustosa, Damião 

sai de Turiaçu com sua carta de alforria rumo a capital São Luís para seguir a carreira de padre 

onde o mesmo achava  que estaria livre das crueldades sofridas por seus senhores, no entanto, 

percebe que a sua condição de ex-escravo dificulta-lhe mais ainda a vida, logo se vê em meio 

à atrocidades tão ou mais cruéis quanto as de seu tempo de senzala, pois trata-se da violência 

psicológica, tais como; preconceito e discriminação exercidos dentro da própria igreja. É nesse 

novo contexto de construção identitária que a personagem sente suas maiores dificuldades em 

conseguir tornar-se um homem livre como qualquer outro.  

Nesse ponto do romance percebemos o quanto a sociedade maranhense mostra-se 

indiferente em relação aos maus tratos, achando até mesmo normalmente os castigos prestados 

aos escravos, alguns inclusive usando máscaras de ferro como castigo. Donana Jansen, uma 

aristocrata escravocrata, chegava a mandar em época chuvosa, que seus escravos deitassem 
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sobre as poças de lama para que seus pés não sujassem. Foram essas práticas e outras mais 

como até mesmo assassinato de muitos escravos por vários escravocratas que motivaram 

Damião a lutar por justiça e igualdade para com seu povo. Vários personagens da obra nos 

remetem a uma análise reflexiva sobre o processo de construção social pós escravatura que 

apesar de ter sido extinto a mais de trezentos anos, ainda nos deparamos mundo à fora com 

formas de preconceitos e racismos em diferentes sociedades.  

 

A figura do negro no processo de construção histórico-social da sociedade maranhense 

 

O contingente negro é um dos mais expressivos na população maranhense atingindo 

cerca de 70/% dos habitantes. Retirado do continente africano e trazido para Brasil para 

trabalhar como escravo, em toda parte o elemento negro foi colocado no nível mais baixo da 

escala social, considerado como coisa ou animal e não como ser humano criador de cultura. As 

teorias racistas que vigoraram em toda parte no pensamento científico durante mais de cem 

anos a partir de meados do século XIX contribuíram para piorar esta situação e os preconceitos 

contra o negro. Só aos poucos, a partir da terceira década do século XX. A obra em estudo nos 

deixa clara essa percepção de que cada metro quadrado na cidade de São Luís tem o suor dos 

negros sendo escravos ou não. Toda a nossa cultura possui resquícios da cultura africana, seja 

culinária, representada pelos quitutes da personagem Genoveva Pia com seus tabuleiros de 

doces, seja na dança ou luta com a jinga da capoeira representada pelos negros refugiados nos 

quilombos, enfim, possuímos uma cultura diversa diante da miscigenação expressa em nossa 

formação histórico social. Outro aspecto interessante que merece destaque também trata-se da 

personagem do “Negro Barão” o qual era contra a alforria, pois dizia ele “ Pra que ser livre e 

não saber o que fazer com essa liberdade?” Logo o mesmo tinha um senhor muito bom que o 

tratava como um amigo de fato, deixando-o à vontade para ir e vir quando bem entendesse. 

Barão foi companheiro de Julião, pai do Damião, no Quilombo. Trabalhara como escravo da 

temida Donana Jansen e fugiu na primeira oportunidade. Adquiriu este apelido, segundo ele 

mesmo relata, adviera do tempo da Balaiada, quando lutara e obtivera em combate uma carta 

que lhe atribuíra o título de nobreza. Plástico, fanfarrão, destemido e sossegado, ele é uma das 

personagens mais intrigantes da narrativa, justamente pelo seu posicionamento e após muito 

tempo reencontra-se com Damião reafirmando a velha amizade de outrora. A malandragem é 

inerente à personalidade de Barão. Para gozar de benefícios, ele cultivou a amizade do Major, 

ao ponto, inclusive, de ser tratado como membro da família. Era responsabilidade do cativo 



779 

 

 
 

cuidar das chaves, dos pertences, da educação dos netos do escravocrata, fazer as compras, 

comandar os outros irmãos de cativeiro. E Barão o faz de maneira bastante singular: ao mesmo 

tempo em que usa as expensas do seu senhor para as obrigações da casa, surrupia tostões para 

si, o que lhe tem garantido boa quantidade de dinheiro guardada. Além disso, ao ser o 

responsável pela administração dos escravos, alivia deles o peso da extenuante tarefa, traçando 

concessões, diminuindo a jornada de trabalho, enfim, todo um conjunto de atitudes que 

promovem outra realidade para os escravos. Como letrado, ele ainda ensina a leitura para 

sujeitos da elite. Com estas estratégias, Barão consegue penetrar os círculos de poder e ganhar 

intimidades, dada sua simpatia também com as mulheres da elite. Foi assim com Damião, 

quando no Quilombo, e tem sido assim na casa do Major. 

                                        

Prá encurtar a conversa: quem vier conversar comigo sobre carta de alforria 

está me ofendendo. Não quero saber de liberdade. Dá muito trabalho, e 

também muita despesa. O bom mesmo é ter um senhor como o meu Major – 

que me dá casa, comida, roupa lavada, charuto, sapato, e ainda me faz uns 

agrados. [...] De noite, se o sono custa a vir, porque não deixa de tirar os seus 

cochilos no meio das jogadas, eu vou ganhando um tostão aqui, um cruzado 

ali, e com isto faço meu pé de meia. (MONTELLO, 1985. p. 339) 

 

A saga do negro   

 

A saga do negro em Os Tambores de São Luís, é marcada por desafios dentro da 

sociedade maranhense, pois, Montello detalha uma sociedade que se apresenta na obra de forma 

cruel e perversa, submetendo os seus escravos a todo tipo de castigo, torturas e maus tratos. O 

preconceito sofrido pelos negros é fortemente criticado na narrativa e fica visivelmente 

expresso pela total exclusão do negro perante a sociedade, negando ao negro o direito ao 

convívio social. Conforme aborda claramente neste trecho de uma conversa entre as 

personagens Damião e o bilheteiro do teatro em São Luís: 

 

 Ao curvar-se no guichê da bilheteria, para comprar a sua poltrona, notou que 

o bilheteiro o olhava pelo vão da grade, antes de atender-lhe. E depois de um 

silêncio, numa voz hostil: não há mais bilhetes para a platéia informou-lhe. E 

para frisa ou camarote? – aventurou Damião, endurecendo o olhar, apenas 

para certificar-se de que a cadeira da platéia lhe era recusada. – Só na torriha 

tornou o bilheteiro, no mesmo tom agressivo (MONTELLO, 1985, p. 336). 
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Percebemos no trecho acima o preconceito fortemente marcado tanto na fala do 

bilheteiro quanto nos seus gestos para com o negro Damião, fazendo uma seleção do público 

apto para entrar no teatro, como se aquele espaço não fosse lugar para negros ou outras classes 

inferiores aos dominantes. 

Um aspecto que também merece a nossa atenção neste ensaio é a descrição do autor 

sobre as relações e envolvimentos durante a narrativa que envolviam brancos e negros, pois, a 

partir desse envolvimento aconteceria algo que iria mudar a forma como o negro era percebido 

e respeitado na sociedade, posto que, uma nova configuração social iria surgir desse 

envolvimento entre brancos e negros, como: a mestiçagem. Tal configuração é facilmente 

percebida nas falas dos personagens de nome Barão: em menos tempo do que se pensa, está 

saindo um novo tipo de brasileiro, que não é nem preto nem branco, será uma geração de 

desbotados, de mestiços (MONTELLO, 1985, p. 336). 

Devemos ressaltar que as relações estabelecidas entre as duas raças aconteciam de 

forma rude e em sua maioria sem consentimento de ambas as partes, diferentemente do que 

muitos pensavam ser uma relação amorosa de paz e união entre brancos e negros. A mulher 

negra era tida como um objeto que pertencia a seu dono e era constantemente usada para afirmar 

a masculinidade. 

O negro Damião, assim como todos os outros negros que sofreram no decorrer da 

história, veem na mestiçagem a única saída menos dolorosa para construir essa nova identidade 

de brasileiro, em partes negando a sua própria identidade original. Em Os Tambores de São 

Luís, a busca pela nova identidade é alicerçada sobre três pontos que envolvem o tempo 

decorrido na narrativa, o tratamento recebido pelos personagens e o espaço em que acontece 

todo o desenrolar da narrativa. O espaço aqui sendo configurado na cidade de São Luís, aborda 

o que Cândido (1997, p. 213) classifica como a capacidade do romance moderno em adaptar-

se, equilibrar personagem e espaço na história buscando inferência para a construção de uma 

identidade nacional. O cenário rico em detalhes descrito por Montello na obra retoma 

constantemente São Luís: 

 

Em toda volta do horizonte, desde a praia grande ao largo dos amores... às 

ruas em ladeira, os mirantes de azulejos, os telhados escuros, as grades de 

ferro das sacadas, os lampiões da esquina. (MONTELLO, 1985, p. 132 e 134). 

 

A arquitetura antiga e colonial construída ainda no século XVII que até os dias atuais 

sobrevive as marcas do tempo, é retratada na obra constantemente, pois, para o autor cada 
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espaço deixou suas marcas na história maranhense, falando desde as casas simples de meia 

morada, cortiços até os casarões que eram revestidos por azulejos trazidos dos nossos 

colonizadores franceses e portugueses, confirmando as marcar deixadas por nossos 

colonizadores e salientando as relações culturais estabelecidas entre os brasileiros e franceses.  

Indo mais adiante vemos a marca dessa nova configuração de raça evidente, quando a 

filha do negro Damião, negra, casa-se com um mulato. Posteriormente a sua neta casa-se com 

um branco. E por fim, como Damião no início da narrativa nos fala que está caminhando para 

a casa de sua bisneta casara-se também com um homem branco. Logo, o trineto é mestiço. A 

raça branca não consegue atingir a totalidade da sua cor – dominância -  sobre o trineto de 

Damião, mas o seu trineto veio aparentando simbolizar o que na época chamava-se comumente 

de: “moreno”, o tipo de característica ideal para aquele momento no Brasil. O autor defende, 

desse modo, como sendo o mestiço o ideal de brasileiro aceito socialmente:  

 

E nisto Benigna tornou a apontar no retângulo da porta, Chamando-o 

[Damião] agora para conhecer o Julião [seu neto]. 

- É clarinho – preveniu-lhe. 

E quando ele [Damião] se curvou sobre o berço, muito emocionado, sentindo 

os olhos úmidos, ela lhe foi dizendo, enquanto erguia o candeeiro, para dar 

mais luz sobre a criança: 

- Tem tua cara, meu filho. Até o nariz chato é teu. Olha a testa. Também é tua. 

E esse beicinho espichado. Tudo teu. 

É mais para branco que para preto: moreninho, como um bom brasileiro. 

(MONTELLO, 1985, p. 479) 

 

Conforme nossa leitura da obra, a finalidade desejada pelo autor por trás das cenas que 

caracterizam a resistência da raça negra, configuram através das mais de 400 páginas da obra, 

poucos traços africanos externos, mas com as marcas da sua cultura africana e indígena que 

foram reformulados pelo molde brasileiro requerido de acordo com os padrões europeus, fonte 

de inspiração para os governos brasileiros. 

A proposta estabelecida por Montello na sua obra, fica evidente nessa saída 

conciliatória em defesa da mestiçagem do negro como elemento capaz de solucionar os 

problemas étnicos enfrentados no Brasil. O romance que em sua maioria tratou sobre a cultura 

do conflito do negro em busca do seu espaço na sociedade, vem por meio das suas últimas 

páginas fazer uma crítica a diluição da raça negra para solucionar os conflitos entre as raças.  
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Portanto, no fim da narrativa, após praticamente deixar o negro submisso à situação 

da pós-abolição, a personagem de Damião termina por ratificar a posição da mestiçagem e, 

logo, do branqueamento da raça também vividos pela sua neta na obra de Montello. 

 

Considerações finais 

Podemos concluir, que tudo isso nos induz a ver “Os Tambores de São Luís” como 

romance psicológico, partindo do particular para o geral, caso em que a narrativa se desenvolve 

em espiral, tendo no negro Damião o centro dinâmico de convergência e irradiação, como a 

figura emblemática da condição humana num determinado momento histórico. 

Ao analisarmos a obra através das lentes do negro Damião, fica perceptível essa cultura 

escravocrata na sociedade maranhense do século XIX, mas que perdura ainda hoje, posto que, 

o preconceito e a desvalorização do negro fica visivelmente escancarada na narrativa de 

Montello, reforçando assim a exclusão do negro nos ambientes públicos, nos cargos religiosos, 

cargos públicos e até mesmo no caráter amoroso, fazendo com que o negro se submeta ao 

relacionamento com brancos para somente assim ser inserido dentro da sociedade brasileira não 

como um negro, mas como mestiço a nova configuração da sociedade brasileira da época. É 

Dentro de todas essas lutas e revoltas enfrentadas no decorrer da história que o negro tenta 

refazer a sua identidade de brasileiro, pois, somente assim será respeitado. 

 

Abstract: "The Drums of St. Louis", published in 1975, is a novel distributed in two moments. In the 

first moment, Josué Montello tries to portray the various phases of the History of Maranhão, making us 

refer to a reflection on the figure of the Negro in the process of identity and historical-social construction 

of Maranhão society. In the other moment, the text itself takes place: a story that tells of the saga of the 

negro, from his African origin, his journey on the slave ships, the suffering of the same ones during the 

transfer to the arrival in our land, also shows his martyrdom under slavery in Brazil, a role that in a way 

was experienced by many "Damians" in our history. Based on bibliographical research and scientific 

articles, we were able to observe the formation, construction and characterization of the maranhense 

culture of the 19th century in relation to the current culture, given that we still encounter certain 

prejudices and disrespect towards the figure of the Negro itself. The Negro, in this novel, far from being 

the subject of his own discourse, is the object of procedures that indicate ideologies, attitudes and 

stereotypes of official discourse. Beginning with the configuration of the main character in the person 

of Damian, whose nobility of lineage, strong character, intelligence and manly appearance gives the 

character an idealizing status, differing it from other blacks, therefore, covering the black Damião of a 

hierarchy so that can represent his race. On the basis of the work analyzed, Montello's critique of the 

slave system, which after his supposed end still lasted in the society of that time, can be clearly seen. 

Among the theorists used for the study, Rabechi (2010), Candido (1997), Corrêa ... [et al.] (2018). 

 

Keywors: Josué Montello; Damião; Culture; Slavery 
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Resumo: O trabalho em voga tem como objetivo analisar a representação da figura feminina na obra 

Úrsula de Maria Firmina dos Reis, mulher de descendência africana, representa em sua obra personagens 

femininas, as duas personagens presente na obra, são personificadas com características forte, à frente 

da sua época. Considerado o primeiro romance abolicionista brasileiro de autoria feminina, aborda 

diversos aspectos, dentre os quais a situação da mulher mediante a sociedade autoritária e patriarcal do 

Brasil no século XIX. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de forma analítica, por meio 

da obra de REIS (1859), SEVERINO (2002), BOSI (2006) PRIORE, MARY DEL (2010) e 

ABRANTES (2010), na qual buscou-se examinar de que forma é explorada a figura da mulher pela 

autora. Diante do estudo, constatou-se que a obra representa uma crítica aos valores machistas e 

excludentes vigentes nesse período.   

 

Palavras-Chave: Úrsula. Mulher. Maria Firmina dos Reis. 

 

Introdução 

 

A obra Úrsula de Maria Firmina dos Reis, publicada em 1859, é considerada o primeiro 

romance escrito por uma mulher no Brasil. A produção discute questões como o racismo e, a 

submissão feminina dentro da sociedade patriarcal, revelando várias nuances da figura 

feminina. O livro foi escrito por uma maranhense, pouco instruída e negra. 

No romance é narrada a trágica história de amor entre dois jovens, um relacionamento 

impossível, visto que o tio da protagonista, acaba se apaixonado por ela e, desenvolvendo uma 

obsessão em tê-la como esposa, a partir de então Úrsula se vê às voltas com muitas tragédias 

na família. Muito além de ser um simples romance que narra um triângulo amoroso a obra 

discute questões latentes do cenário político, cultural e social, como a escravidão, as relações 

de dominação masculina e questões referentes a situação da mulher na sociedade da época. 
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Sendo uma obra desenvolvida no âmbito do século XIX, destaca-se que retratou os 

problemas característicos da época, além disso, nesse período o Brasil passava por um processo 

de grandes transformações, sobretudo porque no início do século houve a mudança da família 

real portuguesa para o território brasileiro, com isso desencadeou-se um grande 

desenvolvimento econômico, cultural e industrial no país repercutindo em todos os setores. 

As mudanças advindas desse período escoaram até mesmo na forma de pensar da 

população quanto a democratização da educação e, com o projeto de modernização da 

sociedade houve a necessidade de educação à mulher, com isso um direito que era apenas dos 

homens passa a estender-se também para classe feminina, toda via esse direito não beneficiou 

as mulheres afro-brasileiras escravizadas, pois após serem alforriadas era jogada a própria sorte. 

Com a obra Úrsula Maria Firmina dos Reis, acabada quebrando uma hegemonia 

masculina na produção literária do país e principalmente os vários preconceitos ligados ao 

negro, sobretudo a mulher negra da época, sendo uma obra que a aborda a questão racial pela 

perspectiva de alguém que sofreu a discriminação na pele. O universo narrativo de Úrsula é 

marcado por desencontros, ilusões e decepções. O desenlace fatídico e infeliz é um dos  que 

diferencia a obra, em uma época na qual todas as narrativa se esperava um final feliz  que agrade 

a sociedade em que se prendia ao romantismo, o  desfecho da morte leva os leitores a loucura, 

acabam com qualquer perspectiva do esperado final feliz. 

Nessa perspectiva o presente artigo tem como objetivo analisar a representação da 

figura feminina na obra Úrsula de Maria Firmina dos Reis, discutindo o valor histórico da obra 

para a valorização da mulher no cenário da produção literária no país, tendo em vista seu 

pioneirismo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de forma analítica, por meio da 

obra de REIS (1859), SEVERINO (2002), BOSI (2006) PRIORE, MARY DEL (2010) e 

ABRANTES (2010). 

 

A Autora e a obra  

 

Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista mulher e negra do Brasil, nasceu em 

São Luís, Maranhão, em 11 de março de 1822, Filha de mãe branca e pai negro foi registrada 

com o nome de um pai ilegítimo e viveu no contexto de extrema segregação racial e social. Aos 

cinco anos ficou órfã e teve que se mudar para a vila de São José de Guimarães, no município 

de Viamão, situado no continente e separado da capital pela baía de São Marcos. Formou-se 

professora e exerceu, por muitos anos, o magistério, chegando a receber o título de "Mestra 
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Régia". Em 1847, com vinte e cinco anos, Reis vence concurso público para a Cadeira de 

Instrução Primária na cidade de Guimarães-MA. 

Em 1859 publica Úrsula, o primeiro romance escrito por uma mulher e negra em toda 

a América Latina, sendo também o primeiro romance abolicionista de autoria feminina da 

língua portuguesa. Já no prologo Maria Firmina discute sobre sua situação enquanto mulher e 

sobre sua instrução que apesar dela ser professora não tinha uma educação privilegiada que os 

escritores do sexo masculina tinham na época. 

 

Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher 

brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens 

ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com um instrução 

misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais, e pouco lida, o seu 

cabedal intelectual é quase nulo (REIS, 2004, p. 13). 

 

Nessa direção é possível analisar que já no prologo Maria Firmina critica a educação 

direcionada a mulher da época, principalmente se comparada a educação dada aos homens, pois 

apesar das mudanças quanto a liberação do acesso à educação para as mulheres, o conhecimento 

não era passado de forma igualitária e, a despeito deste obstáculo a Autora conseguiu criar uma 

obra que vêm quebrar todos os padrões da sociedade, principalmente com relação a autoria e 

quanto a questão abolicionista. 

A obra trata-se de uma narrativa romântica onde Tancredo e Úrsula sofrem várias 

dificuldades para conseguirem viver seu amor, principalmente as crueldades do tio de Úrsula, 

que se apaixona por ela e tenta fazê-la se apaixonar a força por ele e, isso desencadeia todos os 

acontecimentos da trama, que termina com Tancredo morto e Úrsula enlouquecendo e 

posteriormente morrendo. Na obra são discutidas várias questões, com ênfase para as mazelas 

da escravidão e para a condição feminina na época.  

 

A Importância da mulher  

 

Ao longo da história, a mulher dentro da sociedade  por muito tempo esteve inserida 

em um contexto de dominação por uma figura masculina, o que ainda perdura como problema 

no mundo pós-moderno, na qual ainda persiste a situação da mulher que é vítima de muitos 

preconceitos, estereótipos e violação de direitos, sempre vista como um ser ilibado, à mulher  

antigamente cabia apenas a posição de submissa e virginal. Toda sua infância era dedicada à 
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sua preparação para ser uma boa esposa, mãe e cuidadora do lar e, conforme Abrantes (2004, 

p. 143-144) isso era resultado do: 

 

imaginário social, [onde] exaltava-se a virgindade, o papel de esposa e mãe 

exemplares. O casamento era apresentado como o ideal da mulher, a 

concretização dos seus sonhos de juventude, o alvo de sua existência. 

Amparados na ideia da natureza frágil e débil da mulher, reforçava-se a 

tradição de sua vida tutelada pelo homem, seja seu pai, irmão ou marido, que 

deveria garantir-lhe a proteção, o sustento e também a honra. 

 

Nessa direção a mulher foi vista, durante muitos anos, como sinônimo de fragilidade, 

e esse estigma fez parte do desenvolvimento da história feminina, o que na realidade não define 

o real papel da mulher na sociedade, pois sua importância vai muito além das atividades ligadas 

ao lar, a história da mulher de acordo com Mary Del Priore (2010, p. 7):  

  

[...] é também a história da família, da criança, do trabalho, da mídia, da 

literatura. É a história de seu corpo, da sua sexualidade, da violência que 

sofreram e que praticaram, da sua loucura, dos seus amores e dos seus 

sentimentos. 

 

Mary Del Priore, no trecho acima, faz uma denúncia a respeito das estratégias de 

dominação de mulheres pelas figuras dominantes masculinas, destacando a importância da 

mulher se perceber como realmente é, ou seja, perceber seu papel na sociedade, pois desde os 

primórdios a figura feminina desenvolve vários papeis sociais, dessa forma é necessário que 

estas se descubram como dona do seu próprio corpo e de seus sentimentos. 

 

A representação da figura feminina na obra Úrsula  

 

Observa-se que Maria Firmina dos Reis, construiu personagens que contribuíram para 

análise da formação identitária étnica do Brasil colônia no século XIX, A autora de maneira 

inovadora, descreveu os negros escravizados da narrativa de maneira diferente da qual já 

haviam sido descritos. Eles desempenharam grande importância nos acontecimentos da trama, 

além de serem construídos com características de lealdade, força e coragem. No entanto, a 

personagem da obra a ser estudada neste trabalho é a protagonista, que não é negra, mas sim 

uma típica heroína romântica.  
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Dentro da obra é possível notar várias nuances da figura feminina, como a mulher 

idealizada, a mulher submissa, na qual destaca-se a mãe de Tancredo, a mulher sofredora com 

destaque para mãe de Úrsula, Luíza B, a mulher guerreira como a negra Suzana e sobre tudo a 

mulher delicada, inocente e perfeita na imagem da própria Úrsula, como pode ser analisado no 

trecho abaixo:  

  

A lua ia já alta na azulada abóboda, prateando o cume das árvores, e a 

superfície da terra, e apesar disso, Úrsula, a mimosa filha de Luíza B..., a flor 

daquelas solidões, não adormecera um instante. É que agora esse anjo de 

sublime doçura repartia com seu hóspede os diuturnos cuidados, que dava a 

sua mãe enferma; e assim duplicadas as suas ocupações sentia fugir-lhe nessa 

noite o sono. (REIS, 2004, p.32). 

 

Dentro dessa perspectiva nota-se que na personagem Úrsula está a típica mulher 

romântica, bela inocente e alvo dos desejos masculinos, nela também está a figura da mulher 

criada para o casamento, aquela que espera pelo amor pelo homem que irá tomá-la como esposa 

e viver tudo o que esse sentimento possa lhe proporcionar.  

  

[...] porque Úrsula era ingênua e singela em todas as suas ações; e porque esse 

interesse todo caridoso, o mancebo não podia avaliá-lo, tendo as faculdades 

transtornadas pela moléstia. Este sentimento era pois natural em seu coração, 

e a donzela não se envergonhava de o patentear”.  (REIS, 2004, p. 33) 

 

Maria Firmina retrata a protagonista como uma mulher cheia de sonhos de felicidades 

no casamento, mas retrata também a outra face dessa mulher, que é a mulher casada e vítima 

da tirania do marido, ou seja, a visão da submissão, pois após o casamento a mulher resignava-

se ao cuidado do lar e do marido, e principalmente submetendo-se a todos os seus caprichos. 

 

[...]meu pai era o tirano de sua mulher; e ela, triste vítima, chorava em silêncio 

e resignava-se com sublime brandura. Meu pai era para com ela um homem 

desapiedado e orgulhoso – minha mãe era uma santa e humilde mulher. 

 

Nesse trecho é colocada a figura da mulher submissa, representada pela mãe de 

Tancredo, que para defender o filho tornava-se refém das tiranias do marido, uma mulher que 

teve a vida dedicada a um relacionamento abusivo, na qual era submetida a várias de situação 

de humilhação e violência psicológica desferida pelo seu cônjuge. Coloca-se em pauta também 

a figura da mulher resignada ao sofrimento: 
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Perdoai-me, senhor, uma pobre mulher enregelada pela doença, e pela morte, 

que se lhe aproxima, deve falar com toda a franqueza, e demais, a 

sensibilidade do meu coração ainda existe, e o céu permitiu-me simpatizar 

com as ações nobres, e desinteressadas. Eu amei, senhor, o vosso 

procedimento. (REIS, 2004, pp. 99-100)  

 

Nessa parte evidencia-se a mulher sofredora, que teve que conviver com esse 

sofrimento até a hora de sua morte, na obra representada pela mãe de Úrsula, Luiza B. uma 

mulher, doente e acamada que vivia sobre os cuidados de sua filha Úrsula. Luísa é a personagem 

que mais representa a amargura da mulher branca subordinada, pois diferente das outras 

personagens, foi condenada a viver sobre o poder do irmão e, depois do casamento do marido, 

além de sofrer com a perseguição do irmão que nunca a deixou ser feliz.  Na obra tem-se 

também a figura da mulher idealizada e que leva o homem à desgraça, representada por 

Adelaide, o primeiro amor de Tancredo.  

  

-Eu a vi – exclamou, erguendo a voz, num transporte de satisfação – vi-a, era 

bela como a rosa a desabrochar, e em sua puresa simelhava-se a assucena 

cândida e vaporosa! E eu amei-a!... Maldição!... não... nunca a amei... E calou-

se. Depois um gemido lhe veio do coração, cobrio os olhos com as mãos 

ambas, e repetio: 

 -Oh! Não, nunca a amei!...  

Seguiram-se palavras entrecortadas, gemidos, e gesticulações desordenadas 

para ao depois cahir em inercia. Era o delírio assustador que se manifestava! 

... (REIS, 2004, p. 22))  

 

Adelaide é retratada como uma mulher idealizada que se torna promiscua, pois ela 

deixa Tancredo para casar-se com o próprio pai do jovem. Na obra uma das personagens mais 

marcantes é a negra Suzana, nesta está toda a crítica social do romance e, sobretudo a imagem 

da mulher forte e guerreira que enfrentou todas as adversidades da vida. 

Suzana, uma vítima do processo de escravidão, foi arrancada de seu país, deixando 

para traz sua família e uma filha pequena, na obra ela narra todos os acontecimentos, desde o 

cativeiro até desembarcar no território brasileiro:  

 

[...] E logo dois homens apareceram, e amarraram-me com cordas. Era uma 

prisioneira - era uma escrava! Foi embalde que supliquei em nome de minha 

filha, que me restituíssem a liberdade: os bárbaros sorriam-se de minhas 

lágrimas, e olhavam-me sem compaixão... julguei enlouquecer, julguei 

morrer, mas não me foi possível..(REIS, 1859, p. 117). 
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No trecho acima é narrado o momento em que Susana foi pega em cativeiro, a partir 

de então nota-se o sofrimento dela ao ser arrancada de seu país e principalmente de ser privada 

de ver a filha crescer. Suzana narra também o momento da viagem ao Brasil como pode ser 

observado no trecho abaixo: 

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e de 

cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis 

tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos 

nessa sepultura, até que aportamos nas praias brasileiras. Para caber a 

mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não 

houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas 

matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água 

imunda, podre e dada com mesquinhez; a comida má e ainda mais porca: 

vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e 

de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes 

assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e 

famintos (REIS:2004,117) 

 

Nesse trecho, além de um relato minucioso de uma mulher guerreira que passou por 

tanto sofrimento durante todo seu translado para o Brasil, tem-se também uma denúncia as 

condições desumanas que eram submetidas as pessoas escravizadas. Ao final da obra é 

explorado um outro lado feminino, o que se impõe diante da dominação masculina:  

 

A infeliz enlouqueceu de dor, e a sua loucura mirrou-vos a esperança do seu 

amor (...) E ela, nesse transe supremo, cruzou as mãos sobre o peito, apertando 

nesse estreito abraço a florzinha seca de sua capela, e murmurou – Tancredo! 

E com os lábios entreabertos, e onde adejava um sorriso divinal, e como um 

anjo deu o último suspiro. (REIS, 2004, p. 230 

   

Nessa parte, percebe-se que Úrsula não cede à vontade de Fernando P, preferindo a 

loucura e a morte, a ser esposa de seu próprio tio, o que revela uma outra configuração da 

mulher na obra, a que não se submente a dominação dos homens. Portanto, Maria Firmina dos 

Reis, com essa obra, deu a configuração até então negada: a mulher de ter direitos e sentimentos 

respeitados, portadoras de sentimento e de memória e alma. Não objetos de desejo, obsoletas 

como a ideologia escravocratas na personagem de Suzana os faziam acreditar, sempre 

subestimando a capacidade da raça africana. É aí que se concentra grande mérito e originalidade 

da autora a se preocupar com a situação feminina. 

 

Conclusão  
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Maria Firmina em sua obra Úrsula, construiu uma personagem revolucionária e que se 

mostrou transgressora, que fugia à regra, pois resolve lutar contra a tirania de seu tio. Isso 

evidencia que, ao fugir, a personagem não aceitava a dominação imposta pelo antagonista 

Fernando, que queria desposá-la contra a sua vontade, obrigando-a a abandonar o lugar onde 

vivia para poder ser feliz ao lado do homem que ela escolhera amar, e a personagem Susana 

que é definida pela autora como forte e sofredora, uma mulher negra que passou por torturas 

psicológicas e físicas com a escravidão no Brasil. 

A autora  se preocupa em apresentar as  personagens mulheres de épocas passadas, 

mas a obra se torna atemporal pelo fato de ainda esse problema  que é a falta de valorização da 

mulheres e a dominação do homem sobre a mesmas, Assim, torna-se evidente a crítica que 

Maria Firmina faz aos abusos de poder das figuras patriarcais, mostrando os devidos direitos 

da mulher de ser dona de si mesma.  

Através desta reflexão, observamos que há muitos autores “esquecidos” como é o caso 

de Maria Firmina dos Reis, na qual merece no mínimo a revisitação da história literária que é 

dinâmica e sempre um ponto de vista que desperta questionamentos e expande as possibilidades 

de leitura. A escritora maranhense contribuiu de forma decisiva ao resgate das minorias com a 

marca do discurso afrodescendente e feminino na literatura brasileira, merecendo de uma visão 

ampliada da literatura.  

Além de possuir uma escrita e uma voz verdadeira que desfaz a pretensa superioridade 

do abolicionismo branco, masculino e hegemônico no século XIX. Ainda neste aspecto, com o 

romance Úrsula, a autora acrescentou importantes elementos discursivos de recuperação da 

memória afro descendente a partir de uma perspectiva interna e no resgate da condição da 

identidade negra no Brasil. 

Portanto a literatura, gênero e historicidade são alguns destes elementos discursivos 

que caracterizam a riqueza da obra, permitindo ao leitor estabelecer um olhar crítico ao nosso 

passado com sua visão ampliada, com a contribuição de obras literárias e outras formas de 

expressão cultural que não foram “contempladas” pelo cânone oficial literário brasileiro. 

Acreditamos ter demonstrado que a obra de Maria Firmina dos Reis contribui para a 

compreensão de outras formas de pensar a literatura no Brasil oitocentista, deixando um legado 

diverso que lhe permite ser objeto de estudos. 

 

Referências 

 



791 

 

 
 

ABRANTES, Elizabeth Sousa. (Org.) Fazendo gênero no Maranhão: estudo sobre mulheres e 

relações de gênero(séculos XIX E XX). São Luís: editora UEMA, 2010. 

 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1972 

 

NASCIMENTO, Juliano Carrupt do. O negro e a mulher em Úrsula de Maria Firmina dos 

Reis. Rio de Janeiro: Caetés, 2009. 

 

PRIORE, Mary Del. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: editora Contexto ,2010. 

 

REIS, Maria Firmina dos. Úrsula. Organização, atualização e notas por Luiza Lobo; 

Introdução de Charles Martin. Rio de Janeiro: NL,1988 

 

 

 

 

VIAJANDO PELA LEITURA NAS SÉRIES INICIAS 

 
Hyanna Maria Ramalho Santos - UEMA  

Rita de Cássia Vieira Ferreira - UEMA 

 

 
Resumo: Através da necessidade de promover a leitura e o aprendizado de forma interativa, 

incentivando e facilitando o acesso àqueles que têm ou gostariam de desenvolver o hábito de ler, foi 

realizado um estudo com os alunos do 2º ano do ensino fundamental, do turno matutino, da escola 

municipal Manoel Carvalho de Almeida, localizada na zona rural do município de Nova Iorque - MA, 

com o objetivo de identificar as possíveis causas pelo déficit no desenvolvimento da leitura dos 

estudantes da escola. Averiguou também as metodologias utilizadas a fim de proporcionar a apreciação 

e o desenvolvimento da leitura através de atividades lúdicas e práticas, despertando o ato de ler e fazendo 

com que haja o desenvolvimento cognitivo do aluno. A realização desse estudo se deu através da 

interação entre discentes do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos – CESJOP da 

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA com os alunos da referida escola municipal. A pesquisa 

é de natureza básica, qualitativa, do tipo exploratória que utiliza como procedimento a pesquisa 

bibliográfica e o estudo de caso. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a observação e dentro 

desse segmento foram feitas perguntas para as professoras e alunos da respectiva sala, e o tratamento 

dispensado aos mesmos foram baseados na análise de conteúdo de Lajolo (2005), Orlandi (2010), dentre 

outros. Foi analisado também os diálogos entre os diferentes segmentos, as atividades lúdicas de acesso 

aos níveis de interpretação e de letramento. O resultado obtido mostrou que os estudantes pesquisados 

reconhecem as letras do alfabeto, possuem um nível baixo de leitura, devido não possuírem um 

acompanhamento adequado, não só do âmbito educacional, mas também familiar no que se refere ao 

processo de letramento e ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Leitura. Aluno. Aprendizado. 

 

Introdução 

 

A leitura nos anos iniciais do sujeito leva - o a desenvolver e ampliar sua visão de 

mundo, abrindo espaço para a vivência de emoções, fantasias e imaginações. O ato da leitura 

implica adquirir informações e conhecimentos, mas não se deve só aprender o seu significado 
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a leitura deve causar prazer e o leitor ao mesmo tempo deve trazer para esse texto suas 

experiências.  

Segundo Freire (1981) ninguém começa a ler a palavra, pois a primeira coisa que temos 

a nossa disposição para ler é o mundo, ao trazer conosco nossa experiência de vida. Ainda 

ressalta a importância de realizarmos uma leitura crítica e afirma que o gosto pela leitura se 

desenvolve a partir do momento em que os conteúdos estejam de acordo com nossos interesses 

e necessidades. Sendo assim o autor nos leva a pensar que: 

 

[...] de alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 

palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa 

forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo 

através de nossa prática consciente. (PAULO FREIRE, 1981, p.13). 

 

Antes mesmo da alfabetização a criança realiza a leitura de seu jeito, seu processo de 

aprendizado inicia-se por meio da observação feita através das figuras presentes nos livros e 

com a percepção de suas vivências com as pessoas ao seu redor. Daí surge a necessidade da 

atuação conjunta da família que deve prestar total apoio a criança acompanhando-a e a 

incentivando colocando a sua disposição diferentes tipos de livros que sejam bem ilustrados 

para que a mesma aprenda a relacionar os diferentes códigos.  

Inicialmente o ato da leitura deve ser trabalhado no ambiente familiar, mas no decorrer 

da vida do cidadão ao ser inserido no meio escolar, é importante que a instituição ajude a família 

atuando de forma conjunta no desenvolvimento desse processo. E quando o indivíduo não tem 

condições para ter acesso a bons materiais de leituras e não convive ambientes com adultos 

leitores é dever da escola disponibilizar meios, materiais e ambientes que sejam favoráveis para 

que o estudante desenvolva e entenda que o hábito de ler é indispensável. 

O professor dentro do âmbito escolar é o principal norteador dessa prática, por isso se 

faz necessário que ele também tenha o hábito de ler para que desenvolva com mais exatidão o 

que lhe é proposto. Na sala de aula, ele deve motivar o seu aluno, através da utilização do lúdico 

mostrar formas inovadoras na apresentação dos gêneros literários para que o estudante consiga 

não só fazer a leitura, mas também consiga entender as informações que o texto ou livro quer 

repassar, pois só o ato ler não significa nada se não houver a compreensão, uma vez que isso só 

é possível através da prática da leitura. 

Desse modo, a pesquisa teve como objetivo principal identificar as possíveis causas 

do déficit no desenvolvimento da leitura dos estudantes da escola, assim como também foram 
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feitas análises metodológicas das práticas utilizadas a fim de proporcionar a apreciação e o 

desenvolvimento da leitura através de atividades lúdicas e práticas, despertando o ato de ler e 

fazendo com que haja o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

O trabalho surgiu a partir da necessidade de se fazer uma avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem na área da prática de leitura infantil em escolas da Rede Municipal (zona 

rural), ao mesmo tempo em que se apresentou como uma possibilidade para promover a 

vivência teórico-prático no ideário pedagógico e estabelecer estratégias de ação visando o 

envolvimento dos acadêmicos no processo de orientação pedagógica. 

Realizou-se um estudo com os alunos do 2° ano do ensino fundamental I, turno 

matutino, da escola municipal Manoel Carvalho de Almeida, localizada na zona rural do 

município de Nova Iorque – MA. A metodologia utilizada foi pesquisa de cunho exploratória, 

explicativa e também bibliográfica utilizando como base textos, artigos, livros que tratam sobre 

o assunto fundamentados nos autores Lajolo (2005), Orlandi (2010), o que nos permitiu uma 

maior familiarização com o assunto, além de contribuir para a formularização de hipóteses, 

tornando as ideias mais claras e problema mais explícito.  

 

O papel da leitura nas séries iniciais 

 

A leitura é fundamental para se adquirir conhecimentos e desenvolver o aprendizado 

como coloca Carleti (2007), “a leitura é a forma mais formidável para a aquisição do 

conhecimento na edificação de um sujeito mais crítico, atuante na sociedade”. Ou seja, a sua 

prática é necessária, pois permite a ampliação de mundo do cidadão ao mesmo tempo que 

contribui para o inserir na sociedade trazendo novas concepções e possibilitando também a 

vivência de emoções. 

O seu desenvolvimento não deve ser feito apenas por obrigação ou como se fosse algo 

desgastante, o leitor no momento da leitura deve socializar-se com o texto, atribuindo 

significados e interacionando suas experiências com o conteúdo do texto, como apresenta os 

PCN´s da língua portuguesa. 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto, a partir dos objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem etc. Não se trata de extrair informações, decodificando letra por 

letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai 
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sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão. 

Avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas. 

(BRASIL, 1998, 69-70). 

 

Para que o sujeito consiga fazer a ressignificação de um texto, é necessário que haja 

uma construção progressiva dos elementos que fazem parte dessa atividade, que deve ser 

influenciada de ambas as partes que é escola e família, afinal como coloca Lajolo (2005) 

“Ninguém nasce sabendo ler, aprende-se à medida que se vive. Se ler livros geralmente se 

aprende nos bancos da escola, outras leituras se aprende por aí, na chamada escola da vida [...].” 

(LAJOLO, 2005, p.07) 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, 

emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Para Maricato (2005) a inserção de 

histórias orais e escritas na vida da criança deve ocorrer o quanto antes, pois assim, serão 

maiores as chances de a mesma adquirir o gosto pela leitura. 

Mesmo antes de sua alfabetização, a criança realiza a leitura do seu jeito, folheando as 

páginas e observando as figuras, fazendo menção aos gestos antes observados da leitura de 

professores, pais ou outras crianças. Sendo assim, o processo de aprendizado inicia-se com a 

percepção da existência de sinais gráfico e de que coisas servem para serem lidas.  

O contato da leitura com a criança decorre de muito antes da qual é apresentada na 

escola, pois a partir do momento em que ela consegue se inter-relacionar com o mundo a sua 

volta, a mesma já desenvolve uma leitura a sua maneira correlacionando ideias, criando novos 

ambientes tudo dentro da sua imaginação. No entanto, para que isso aconteça tal ato deve ser 

construído desde a infância pelos pais ou responsáveis, uma vez que assim a criança além de 

despertar o gosto pela leitura ao mesmo tempo vai facilitar no seu desenvolvimento de sentidos.  

De acordo com Lois (2003), desde pequenas as crianças se mostram curiosas a 

explorarem o mundo na tentativa de compreender o que está a sua volta. Sendo assim, o adulto 

desempenha um papel fundamental, pois através de seu intermédio e mediação a criança será 

capaz de se aproximar do desconhecido, podendo desenvolver hipóteses para a concepção de 

algo ainda inominado. 

Para a família auxiliar na construção dessa prática com a criança, é importante que eles 

também tenham o hábito da leitura, visto que a parti do momento em que ela se encontra 

inserida em um meio onde essa atividade é algo corriqueiro, torna – se muito mais propicio para 

que ela entenda que ler pode ser algo prazeroso, ao mesmo tempo que fornece uma preparação 

para o que lhe vai ser repassada dentro do âmbito escolar. 
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Com isso, Barbosa (2008, p. 136-137) destaca que: 

 

O adulto mediador da leitura é intérprete de um mundo repleto de aventuras 

que permitem à criança alargar as fronteiras do seu próprio mundo. Com o 

apoio do adulto, ela descobre que a leitura lhe permite viver experiências 

pouco comuns no seu cotidiano; a trama do texto permite-lhe experimentar 

sentimentos de alegria, tristeza, medo, angústia, encantamento. Com essas 

leituras, a criança já começa a conceber o livro como uma possibilidade de 

trocas interpessoais. Ao chegar à escola, essa criança já tem despertado o 

desejo de ler, que é o suporte básico do aprender a ler: previamente à entrada 

no ambiente escolar, socialmente, a necessidade de ler e uma concepção sobre 

a leitura foram constituídas. 

 

O incentivo à leitura na vida da criança se dá através do ato de contar história, essa 

atividade trabalha a imaginação, aguça a curiosidade fazendo com que a criança questione lhe 

proporcionando novas descobertas. Ao ouvir uma história a criança depreende formas de 

conviver com conflitos ou de resolve-los com mais naturalidade, mesmo que ela não se 

identifique com as personagens da trama, mas ela vai conseguir captar a ideia central e de certa 

maneira correlacionar com o seu meio. 

O ensino de leitura nas séries iniciais propicia uma reorganização das percepções do 

mundo e desse modo possibilita uma nova ordenação das experiências existenciais da criança. 

O contato com os textos literários provoca a formação de novos padrões e o desenvolvimento 

do senso crítico, como aborda Reyes (2010): 

 

Ao oferecermos leitura para crianças da Educação Infantil, podemos 

contribuir com a construção de um mundo mais equitativo, ou seja, um mundo 

mais justo no qual todos terão a mesma oportunidade de acesso ao 

conhecimento e a expressividade desde o começo da vida. Neste contexto 

propondo condições a todos de serem, o sujeito da linguagem, podendo se 

transformar ou transformar o mundo, possibilitando que utilizem do 

pensamento, da criatividade e da imaginação. Para a autora “No âmbito 

específico da linguagem já se demonstrou que a criança depende quase 

completamente da influência de seu meio e que os modelos apresentados pelos 

adultos próximos são decisivos[...]. (REYES, 2010, p. 20) 

 

A escolha de textos é crucial nesse momento, uma vez que devem ter linguajar de fácil 

compreensão e temas que prendam a atenção da criança fazendo com que a mesma se permita 

a sonhar, criar e vivenciar novas experiências. “É fundamental que se coloque como centro das 

práticas literárias na escola a leitura efetiva dos textos, e não as informações das disciplinas que 

ajudam a construir essas leituras” (COSSON, 2006, p. 23). 
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A criança vê o mundo e ouve a língua antes de lê-la e escrevê-la, essas experiências 

tem uma forte influência e prioridade sobre as demais, a escola conta com a experiência pré-

escolar para realizar uma alfabetização adequada. A questão passa a ser até que ponto a 

instituição considera, resgata e mantém essas experiências que servem como base para 

desenvolver o aprendizado? 

 

A atuação da escola na formação leitora 

 

A escola é a responsável direta pelo ensino da leitura, cabe-lhe refletir e redirecionar 

sua postura diante da prática. Dependendo de como for conduzida, a escola pode proporcionar 

caminhos mediadores e decisivos não só na vida escolar do aluno, mas também em decisões 

pessoais. É importante para o mesmo que ocorra uma interação entre escola e família para que 

haja um trabalho de mão dupla durante toda a trajetória escolar.  

Freire (2008) mostra que antes mesmo do contato com o livro o indivíduo já tem um 

contato com a leitura do mundo, com sua experiência de vida, pois cada ser tem uma maneira 

de interpretar e ver as coisas que o rodeia, por isso a leitura do mundo é sempre fundamental 

para a importância do ato de ler, de escrever ou reescrever e transformar através de uma prática 

consciente.  

Para tanto, é propicio dizer que o conhecimento de mundo de cada aluno está 

genuinamente refletido ao seu conhecimento e interpretação dentro da escola. Atribui-se a 

leitura uma forma de aprendizado contínuo de significado, os quais precisam ser desvelados 

pela compreensão do ser humano, pela sua subjetividade.  

Conforme Grazioli e Coenga (2014, p. 191): 

 

Partilhar é o termo ideal, porque antes de tudo, leitura é uma experiência que 

envolve a troca, o diálogo e a interação. Muito se ouve falar que os alunos não 

leem. Há uma questão, no entanto, que deve anteceder a essa: como o 

professor enfrenta o desafio da leitura? Nesse sentido, o professor que deseja 

formar leitores e promover em sala de aula precisa se perguntar antes: Como 

me tornei leitor? Como descobri o interesse pela leitura? Qual a experiência 

de leitura que eu tenho que partilhar com os outros? 

 

No entanto, Grazioli e Coenga (2014) ressaltam que cabe ao professor a missão de 

atrair os alunos para obterem o ato frequente da leitura usando a sua criatividade e a 

expressividade. Buscando o anseio, pela sensatez à leitura, a fim de torná-la agradável e, com 

efeito, exigirá do preceptor, perspicácia e autenticidade ao fazê-lo com encantamento e 
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devoção, munindo-se de elementos persuasivos, os quais envolverão o leitor, levando-o a 

relacionar de forma sincera e exuberante com a narrativa.  

Junto à leitura vem a interpretação, não há como separar os dois, pois, no momento 

em que se faz uma leitura, já está ocorrendo a interpretação, ou seja, a busca por um significado 

singular daquilo que se está lendo. Entretanto, a leitura não se restringe apenas com palavras, 

mas também com a linguagem não verbal, é possível conseguir compreender o que um texto 

quer repassar através somente da interpretação oral.  

Orlandi (2012, p. 50) afirma que: 

 

A relação do aluno com o universo simbólico não se dá apenas por uma via - 

a verbal -, ele opera com todas as formas de linguagem não apenas como 

transmissão de informação, mas como mediadora (transformadora) entre o 

homem e sua realidade natural e social, a leitura deve ser considerada no seu 

aspecto mais consequente, que não é o de mera decodificação, mas o da 

compreensão. 

 

Segundo o autor, a leitura é como chave fundamental, para a sua trajetória escolar e 

social, funciona como instrumento mediador de vida dentro da sua realidade e, não se delimita 

apenas ao âmbito escolar, mas também com a sua realidade. O fato é que através da leitura, 

abre-se as portas de um novo mundo para o indivíduo, um mundo constituído de muitas 

oportunidades, de uma condição de dignidade e inclusive um instrumento transformador de 

vida influenciando inclusive aspectos emocionais da pessoa que se sente motivada, envolvida 

e comprometida com a leitura e esse novo mundo de descobertas e de conhecimento.  

Na visão de Soares (1999), para haver escola, faz-se necessária adequada 

escolarização, substancial conhecimento, aquisição de saberes, responsabilidade, integridade e 

respeito, acima de tudo com os estudantes e a representatividade que ela, instituição mediadora 

dos alicerces do conhecimento, desempenha no atual cenário cultural, político e social da esfera 

a qual pertence. 

Pode-se entender que a função da escola consiste em desenvolver no educando a 

capacidade de aprender a aprender, estruturando suas práticas pedagógicas com vistas à 

formação moral e social do indivíduo, incluindo a estruturação de um sistema contínuo de troca 

de informações, amparado por uma biblioteca com acervo capaz de suprir as demandas da 

leitura, bem como por outros ambientes de apreciação da escrita onde haja circulação e 

aproveitamento do conteúdo de livros, recorrendo a profissionais qualificados.  

Caso a escola não atenda a esse propósito, caberão a esta a criação e ampliação de seu 

espaço físico e dos subsídios que auxiliam tais práticas, recorrendo aos recursos que lhe são por 
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direito designados. Para grande parte da população o único contato que há entre os livros é 

apenas entre colegas professores e escola, na maioria das vezes a escola depara-se com um 

grande desafio de fazer pontes entre o aluno e os livros, o interesse pela leitura cada vez mais 

torna-se ausente, levando em conta de que a escola é responsável direta pelo ensino da leitura, 

cabe-lhe refletir e redirecionar sua postura diante da prática. 

Apresentação do elemento do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no período de execução do pré-projeto intitulado 

“VIAJANDO PELA LEITURA” realizado nos meses de outubro e novembro do ano de 2018, 

com os alunos do 2° ano do ensino fundamental I, da escola municipal Manoel Carvalho de 

Almeida, localizada na zona rural do município de Nova Iorque – MA. A sala que 

desenvolvemos o pré-projeto, é composta por 24 alunos com faixa etária de 7 a 9 anos de idade. 

 A referida instituição atende crianças e adolescentes e disponibiliza o ensino que vai 

desde a alfabetização ao ensino médio, funcionando apenas no turno matutino de segunda a 

sexta-feira. Por ser localizada na zona rural seu público é composto por famílias de baixa renda, 

lavradores e trabalhadores autônomos. 

 A estrutura física da escola deixa a desejar assim como também o seu acesso, pois a 

única maneira é por vias rurais que não estão em um bom estado dificultando o acesso não só 

de funcionários como também dos alunos que moram em regiões diferentes.  

O desenvolvimento e duração do pré-projeto se deu em duas etapas, sendo a primeiro 

voltado para a construção da parte teórica, por meio de pesquisas bibliográficas, de autores que 

asseguravam sobre o assunto, onde também foi feito um diagnóstico do campo de estudo no 

qual haveria a realização do mesmo. E a segunda fizemos a sua apresentação a referida 

instituição, ao corpo docente responsável e aos alunos, após isso demos início ao processo de 

observação e posteriormente desenvolvemos as atividades, e através dessas podemos ter contato 

direto com os sujeitos do estudo. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi a observação dentro da mesma foi 

realizada uma entrevista semiestruturada com as professoras responsáveis e posteriormente 

com os alunos o que nos permitiu a realização de ações que envolviam a prática de leitura, 

interpretação e letramento, onde buscamos coletar informações que nos permitiram apontar as 

possíveis causas da problemática.   

 

Análise e discursão dos resultados 
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Prática metodológica utilizada pelas professoras 

A sala que foi desenvolvida a pesquisa é composta por duas profissionais, sendo uma 

a docente responsável e outra auxiliar. A professora auxiliar não possui formação especializada 

na área, o que pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, que 

reconhece a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e determina formação 

em nível superior, curso de licenciatura plena, para a docência na educação básica e, no mínimo, 

o nível médio/magistério, para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, ela 

não poderia estar atuando na função, por mais que a auxiliar não seja contratada como docente, 

pede-se que a mesma tenha tais formações.  

Ao serem questionadas sobre os métodos que utilizam para desenvolver a prática de 

leitura com os alunos, colocaram que ambas utilizam de textos que são apresentados de forma 

oral, para facilitar a assimilação, e história que tenham relação com o dia a dia das crianças 

buscando desenvolver a imaginação e a interação.  

O professor por ser o principal norteador dessa prática dentro do âmbito escolar, antes 

de tudo ele deve ter uma vasta experiência leitora, pois só assim ele terá uma maior facilidade 

para estar ressignificando as suas formas de apresentação e consequentemente transformando 

aquela visão da leitura como algo que é exercido por obrigação por uma desenvolvida pelo 

prazer, como aborda Oliveira e Queiroz (2009, p. 2). 

 

[...] entendemos que o ensino de leitura deve ir além do ato monótono que é 

aplicado em muitas escolas, de forma mecânica e muitas vezes 

descontextualizado, mas um processo que deve contribuir para a formação de 

pessoas críticas e conscientes, capazes de interpretar a realidade, bem como 

participar ativamente da sociedade. 

 

 

Ao uso dos diferentes gêneros textuais, ambas concordaram que eles são de grande 

relevância na construção do ato de ler, porém devido a dificuldades nos níveis de leitura em 

que muitos se encontram, é inviável o uso desses diversos gêneros, abrindo espaço apenas para 

o exercício dos que fazem parte do cotidiano dos alunos. 

 

Nível de letramento 
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O letramento é um processo pedagógico que se assemelha a alfabetização, ambos 

devem ser iniciados em casa e ter suas progressões na escola, porém distinguem-se pelo fato 

de que um sujeito letrado é aquele no qual a aquisição de exercer o domínio da capacidade de 

ler, escrever e interpretar textos, como apresenta Soares (2003). 

 

Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se 

letramento que implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou 

escrever para atingir diferentes objetivos – para informar-se, para interagir 

com outros, para imergir no imaginário, no estético, para ampliar 

conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para 

apoio à memória, para catarse...; habilidades de interpretar e produzir 

diferentes tipos e gêneros de textos, habilidades de orientar-se pelos 

protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, 

ao escrever, atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse 

e prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar para ou 

fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma 

diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, o interlocutor. 

(SOARES, 2003, p. 92). 

 

 

Levando em consideração esses princípios básicos, buscamos analisar como se 

encontravam os níveis de letramento das crianças, uma vez que elas por já estarem no ensino 

fundamental I, devem ter total habilidade de alfabetização e um considerável nível de 

letramento.  

 

 

Figura 1: Percentagem de alunos em que se analisou o nível de letramento. 

 



801 

 

 
 

Considerando as respostas, observamos conforme exposto na fig.1 que 46% dos alunos 

tem um bom nível desenvolvimento de letramento, conseguindo realizar atividades fluentes de 

leitura ao mesmo tempo que capta as ideias, os pontos centrais do texto e inter-relaciona com 

fatos exteriores a elas. A escrita também é de fácil entendimento, sem muitos erros no que diz 

respeito ortografia e coerência. 

Cerca de 21% das crianças tem um nível de letramento regular, pois é possível a 

decodificação das palavras, a escrita também é mediana contendo apenas erros ortográficos e 

não conseguem sequenciar as ideias, a interpretação deixa a desejar, pois eles assimilam 

algumas informações do texto, porém contém uma certa dificuldade.     

Aproximadamente 33% das crianças estão com um nível baixo não só de letramento 

como também não obtiveram uma alfabetização adequada, visto que, não conseguem a 

progressão do ato de ler, nem dominam a escrita, pois não correlacionam o som das letras do 

alfabeto com a sua grafia, sendo possível esse processo apenas com a ajuda de outras pessoas, 

refletindo de forma direta no seu dinamismo no diz respeito a interpretação. Mesmo com essas 

dificuldades, todos os alunos buscaram desenvolver o que tínhamos proposto.    

Para observarmos tais dados, realizamos a apresentação de uma história intitulada “O 

leão que não sabia escrever” através de um teatro de fantoches, em seguida fizemos 

questionamentos a respeito buscando uma melhor internalização da mesma para assim 

desenvolvermos uma atividade escrita, onde podemos analisar a interpretação juntamente com 

a escrita. 
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Figuras 1 e 2: apresentação da história e desenvolvimento da atividade escrita. 

Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Gosto pela leitura 

 

Tendo como pressuposto que a leitura não deve ser feita apenas como um ato 

necessário na escola, mas sim como algo prazeroso e que deve ser estimulado desde a infância 

em todos os ambientes que a criança se faz presente, pois tal prática reflete diretamente no 

ensino-aprendizagem e na formação leitora do indivíduo. Questionamos os alunos sobre como 

eles costumam fazer a leitura, se é apenas por avaliação feita na sala de aula, ou se costumam 

ler pôr realização própria. 

 

Figura 2: Percentual obtido sobre o questionamento do tipo de leitura exercida. 

 

Conforme exposto na fig. 2, 46% afirmaram que gostam de ler e que buscam fazer o 

seu desenvolvimento, entretanto, 54% dos alunos afirmaram que não gostam de ler, pois acham 

essa prática monótona e apesar de ser trabalhada na escola, eles ainda não veem um significado 
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por estarem realizando tal ação. Portanto, surge a necessidade da escola e as demais partes 

intervirem buscando transformar esses alunos em leitores. 

 

Acompanhamento da família no desenvolvimento do ato de ler  

 

Compreendendo da importância que o incentivo da família traz ao desempenho da 

prática de leitura na infância, sendo que a mesma se torna mais acessível quando a criança está 

inserida em um ambiente onde essa ação é desenvolvida frequentemente. Questionamos os 

alunos se eles recebem o auxílio dos pais ao ato da leitura e se seus pais tem o hábito de ler em 

casa. 

 

Figura 3: Percentual das repostas dos alunos sobre o questionamento de auxilio no desenvolvimento da leitura 

no ambiente familiar. 

 

Ao avaliarmos as respostas constatamos conforme exposto na fig. 3, que 75% dos 

alunos recebem o auxílio e que seus pais, irmãos costumam realizar a leitura no seu ambiente 

mesmo que não seja de forma frequente e em sua maioria não é de livros literários, salientaram 

também que costumavam ouvir estórias o que bom, pois ampliam seus conhecimentos de 

mundo, como destaca Barbosa (2008, p. 136-137). 

 

O adulto mediador da leitura é intérprete de um mundo repleto de aventuras 

que permitem à criança alargar as fronteiras do seu próprio mundo. Com o 

apoio do adulto, ela descobre que a leitura lhe permite viver experiências 

pouco comuns no seu cotidiano; a trama do texto permite-lhe experimentar 

sentimentos de alegria, tristeza, medo, angústia, encantamento. Com essas 

leituras, a criança já começa a conceber o livro como uma possibilidade de 
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trocas interpessoais. Ao chegar à escola, essa criança já tem despertado o 

desejo de ler, que é o suporte básico do aprender a ler: previamente à entrada 

no ambiente escolar, socialmente, a necessidade de ler e uma concepção sobre 

a leitura foram constituídas.  

 

Em contrapartida, 25% dos alunos colocaram que não recebem o acompanhamento 

familiar no desenvolvimento da leitura, o que é preocupante, pois tal fato pode estar relacionado 

ao mal desempenho no dia a dia e no ambiente escolar. 

 

Considerações finais 

 

A leitura permite que o aluno se torne construtor do seu próprio conhecimento, capaz 

de fazer suas escolhas, oferecendo oportunidades iguais para os mesmos, independentes do seu 

meio ou condição social. Durante a realização deste trabalho, assumimos o desafio de mostrar 

por meio de uma visão diferente o quão importante é o ato de ler e como essa ação deve ser 

disseminada, resgatando o hábito da criança de mergulhar no mundo imaginário da leitura, o 

que garantiu a resolução dos objetivos propostos. 

Por meio da realização do mesmo, identificou-se que os estudantes pesquisados têm 

pouco acesso aos diversos tipos de leitura o que reflete diretamente em seu desempenho no 

âmbito escolar e social. Tal fato é oriundo do mal acompanhamento da família e da escola, no 

que diz respeito à alfabetização, práticas de letramento e ensino-aprendizagem. Dessa maneira, 

para contornar este quadro, é necessário que a escola busque novas formas de apresentar a 

leitura, utilizando dos diversos gêneros textuais e não apenas só que é proposto no livro 

didático, ao mesmo tempo que a família entenda que tem papel fundamental nessa construção, 

e que deve buscar maneiras de estar mais ativa na participação formando um elo entre ambas. 

Diante disso, apesar das dificuldades enfrentadas obtivemos resultados que nos foram 

satisfatórios, as contribuições obtidas irão colaborar para a continuação do plano de ensino do 

docente, incentivando-o a sempre inovar sua didática para que possa prender a atenção do aluno 

e dessa forma conseguindo melhorar o desempenho dos mesmos. 

 

Abstract: Due to the need to promote reading and learning in an interactive way, encouraging and 

facilitating access to those who have or would like to develop the habit of reading, a study was carried 

out with the students of the 2nd year of elementary school on the morning shift classes in Manoel 

Carvalho de Almeida Municipal School, located in the rural area of the city of Nova Iorque – MA. The 

objective was to identify the possible causes for the deficit in the reading development by these students.  

Was also investigated the methodologies used to provide the appreciation and development of reading 

through playful and practical activities, awakening the act of reading and making the student's cognitive 
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development. The study was conducted through the interaction between academic learners from 

CESJOP (Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos- MA), and the students of municipal 

school mentioned above. This research is of a basic, qualitative nature, of the exploratory type that uses 

as a procedure the bibliographic research and the case study.  Observations were used as a data collection 

tool and within this segment questions were asked for the teachers and students of the respective class, 

and the treatment was based on the content analysis of Lajolo (2005), Orlandi (2010), and others. It was 

also analyzed the dialogues between the different segments, the ludic activities of access to the levels of 

interpretation and literacy. The results showed that the students studied recognize the letters of the 

alphabet, have a low level of reading, due to not having adequate monitoring, not only of the educational 

scope, but also familiar, with regard to the process of literacy and teaching-learning. 

 

Keywords: Reading. Student. Learning. 
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HUMBERTO DE CAMPOS E AS OBRAS POST MORTEM 
 

Ana Paula Nunes de Sousa - CESC/UEMA  

Prof. Dra. Joseane Maia Santos Silva - UEMA 

 

Resumo: Quando, no dia 05 de dezembro de 1934, morre o escritor, jornalista, político e crítico, 

Humberto de Campos Veras, contraditoriamente, meses depois, nasce o enigmático caso da literatura 

Brasileira: Humberto de Campos e as obras de além-túmulo. Ao escritor maranhense é atribuída pelo 

espírita Francisco Cândido Xavier a autoria intelectual de 12 obras póstumas. Muitos foram os 

comentários e burburinhos que recaíram e sobrepuseram-se sobre o caso do além-túmulo, cabendo aos 

leitores e apreciadores a incomum e difícil tarefa de assimilação e tentativa de comprovação dessa 

suposta autoria, constituída, portanto, como um emaranhado de possibilidades e impossibilidades de 

estudos e análises textuais. Assim, diante dos comentários e críticas a respeito do caso, o presente 

trabalho tem como intuito apresentar as diferentes percepções e compreensões que giraram e giram em 

torno do grande feito de Chico Xavier, sobretudo da crítica da época, que o entendia, no mais das vezes, 

como imitação de estilo, pastiche. Esta é uma pesquisa qualitativa, de método de leitura analítico e 

comparativo, cujo aporte teórico funda-se a partir das ideias de Guiraud (1970), Jemerson (2002), 

Brandão (2006), Cúrcio (2007 e 2013), Pereira (2008), Rocha (2008), Monteiro (2009), Lopes (2017), 

Sousa, Assis e Correia (2018). 

 

Palavras-Chave: Humberto de Campos; Chico Xavier; Mediunidade. 
 

Introdução 

 

Em 25 de outubro de 1886 nasce, em Miritiba (MA), Humberto de Campos Veras, 

filho de Joaquim Gomes de Farias Veras e Ana de Campos Veras. Foi jornalista, político, 

crítico, cronista, contista, poeta, biógrafo e memorialista. Faleceu no dia 5 de dezembro de 1934 

no Rio de Janeiro. No entanto, contraditoriamente, eis que nasce, um ano depois de sua morte, 

o enigma: Seria o escritor maranhense o autor espiritual das obras psicografadas pelo mais 

conhecido médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier?  

O caso começou com a publicação de uma carta datada do ano de 1935, intitulada De 

um casarão do outro mundo, que, de acordo com Lacerda Filho (2010), em uma publicação em 
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O Reformador, seria este outro marco na árdua, mas luminosa missão mediúnica do humilde 

operário de cristo (Chico Xavier). Foi quando se apresentou o espírito do consagrado escritor 

brasileiro Humberto de Campos, desencarnado na cidade do Rio de Janeiro em 1934. Nesta, 

Chico Xavier recorre ao amigo Manuel Quintão, relatando-lhe a singularidade do contato com 

o escritor maranhense, carta editada pela Federação Espírita Brasileira (FEB), sendo 

inicialmente publicada na obra Palavras do Infinito, e, mais tarde, em 1937, no livro Crônicas 

de Além-Túmulo. 

Ao escritor maranhense Humberto de Campos Veras é atribuída a autoria de 12 obras 

póstumas, bem como: Crônicas de Além-Túmulo (1937); Brasil, coração do mundo, pátria do 

Evangelho (1938); Novas mensagens (1940); Boa nova (1941); Reportagens de além-túmulo 

(1943); Lázaro redivivo (1945); Luz acima (1948); Pontos e contos (1951); Contos e apólogos 

(1958); Contos desta e doutra vida (1964); Cartas e crônicas (1966); e, Estante da vida (1969). 

Sobre a recepção desses textos, verifica-se que muitas foram as compreensões atreladas ao caso, 

sendo este um emaranhado de possibilidades e impossibilidades de estudos e análises textuais.  

Assim, diante dos mais diversos comentários e críticas a respeito do caso, o presente 

trabalho tem como intuito apresentar as diferentes percepções e compreensões que giraram e 

giram em torno do grande feito de Chico Xavier, sobretudo da crítica literária da época, que o 

entendia, no mais das vezes, como imitação de estilo, pastiche. Esta é uma pesquisa qualitativa, 

de método de leitura analítico e comparativo, cujo aporte teórico funda-se a partir das ideias de 

Guiraud (1954), Jemerson (2002), Brandão (2006), Cúrcio (2007 e 2013), Pereira (2008), 

Rocha (2008), Monteiro (2009), Lopes (2017), Sousa, Assis e Correia (2018). 

 

Literatura mediúnica: autoria literária e pastiche 

 

Colaborador ativo de diferentes periódicos, Humberto de Campos detém uma 

produção bibliográfica significativa. Escreveu contos, memórias, ensaios, artigos, biografias, 

poemas e crônicas. Trabalhou nos jornais Folha do Norte, Província do Pará e O Imparcial, 

além dos jornais Gazeta de Notícias e Correio da Manhã, bem como outros. Para uma melhor 

compreensão dos gêneros literários utilizados pelo autor, abaixo segue uma imagem retirada do 

sítio digital “Portal Maranhão” (www.biblio.inf.ufsc.br/literaturamaranhense/public) que 

melhor exemplifica a produção do escritor: 
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Figura 01: Gêneros literário do autor /Fonte: www.biblio.inf.ufsc.br/literaturamaranhense/public 

 

Das obras escritas e publicadas pelo o autor, têm-se: Poeiras (1904 e 1915); Da seara 

de Booz (1918); Tonel de Diógenes (1920); A serpente de bronze (1921); Mealheiro de Agripa 

(1921); Carvalhos e roseiras (1923); A bacia de Pilatos (1924); Pombos de Maomé (1925); 

Grãos de mostarda (1926); Alcova e salão (1927); O Brasil anedótico (1927); O monstro e 

outros (1932); Um sonho de pobre (1935); Lagartas e Libélulas (1935); Memórias inacabadas 

(1935); Reminiscências (1935); Sepultando os meus mortos (1935); Notas de um diarista (1935 

e 1936); Últimas crônicas (1936); Perfis (1936); Contrastes (1936); O arco de Esopo (1943); 

A funda de Davi (1943); Gansos do capitólio (1943); Fatos e feitos (1949); Diário secreto 

(1954).  

Para compreendermos melhor a produção do autor, abaixo segue uma imagem, 

também retirada do sítio “Portal Maranhão” 

(www.biblio.inf.ufsc.br/literaturamaranhense/public) que apresenta a distribuição anual das 

publicações de Humberto de Campos: 

 

http://www.biblio.inf.ufsc.br/literaturamaranhense/public
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Figura 02: Produção anual do autor/Fonte: www.biblio.inf.ufsc.br/literaturamaranhense/public 

 

Scheibe (2008), em A crônica e seus diferentes estilos em Humberto de Campos, 

afirma ser escassa a bibliografia do literato maranhense, pouco conhecido por seu percurso no 

jornalismo e na literatura, estando sua imagem ligada à ideia de ser um dos primeiro espíritos a 

ser encarnados por Chico Xavier, um viés cheio de amarras históricas e de julgamentos de 

valores, muitas vezes, entendidos como um horizonte de possibilidades e impossibilidades de 

estudos. 

Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em 02 de abril 

de 1910, em Pedro Leopoldo, pequena cidade de Minas Gerais, próxima de Belo Horizonte. O 

pai, João Cândido, era vendedor de bilhetes de loteria, e a mãe, Maria João de Deus, dona-de-

casa e lavadeira, uma família composta por 11 pessoas. A mãe de Chico Xavier morreu quando 

ele tinha cinco anos. No entanto, embora tenha tido uma infância sofrida, este tornou-se o 

médium mais conhecido do Brasil, autor de várias obras póstumas, aproximadamente 400, 

atribuídas a pessoas desencarnadas, dentre eles, escritores renomados e conhecidos da 

literatura, como Humberto de Campos, conforme afirma Rocha (2008). 

A ideia que gira em torno dos escritos mediúnicos é da literatura mediúnica como 

imitação de estilo, pastiche, dada ao reaproveitamento de estilos de autores e épocas literárias. 

Sobre a definição de pastiche, Jemerson (2002, p. 44-45) diz:  

 

O pastiche, assim como a paródia, é a imitação de um estilo peculiar ou único, 

é o uso de uma máscara estilística, é a fala numa língua morta, mas é, 

http://www.biblio.inf.ufsc.br/literaturamaranhense/public
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sobretudo, a prática neutra dessa mímica, sem a motivação ulterior da paródia, 

sem o impulso satírico, sem o riso, sem aquele sentimento ainda latente, de 

que existe algo normal. [...] Enquanto que o pastiche é meramente uma 

reprodução desprovida de sentido, que tem, outrossim, como característica “o 

plágio alusivo e fugidio de tramas mais antigas”  

 

Imitação de estilo? Estaria Chico Xavier plagiando o estilo de Humberto de Campos? 

Estaria o médium fazendo uso da cultura e da erudição do intelectual maranhense? Estaria ele, 

assim como a Federação Espírita Brasileira (FEB), somente com o intuito de embarcarem na 

indústria editorial com a venda dos livros e promoverem suas imagens? Estas são algumas das 

perguntas frequentes atreladas ao caso.  

Pereira (2008), em Psicografia e Autoria: um estudo estilístico discursivo em Parnaso 

de Além Túmulo, afirma que, de origem francesa, iniciado com Allan Kardec, na segunda 

metade do século XIX, o espiritismo chegou ao Brasil no início do século XX, adaptando-se à 

cultura local, passando a ganhar uma multidão de adeptos, mais tarde, em poucas décadas, 

convertendo-o no maior país espiritual do mundo, sendo o médium Chico Xavier o principal 

representante, com uma vasta produção de textos no gênero prosa e verso.   

A respeito da recepção dos textos de Chico Xavier atribuídos a Humberto de Campos, 

Rocha (2008) destaca em sua tese algumas das diferentes compreensões da crítica no tocante 

ao estilo da escrita da obra Crônicas de Além-Túmulo, retiradas de importantes revistas e jornais 

das décadas de 30, 40 e 50, como, por exemplo, as do colunista literário Eloy Pontes, do 

professor de psiquiatria Melo Teixeira e as de Mário Matos, publicada em 02 de agosto de 1944, 

no jornal Diário da Tarde, que afirma: 

 

Há a mesma natureza de cultura e a mesma similaridade de erudição. Citações 

bíblicas, citações históricas, aplicação de casos e episódios ao assunto de que 

discorre. Sucedem-se igualmente as frases substantivas. Não sei se foi porque 

li as Crônicas astrais em hora propícia, mas verdade que achei o estilo do 

morto muito mais vivo. Entretanto, similaridade de estilo, de cultura e de 

erudição não é prova “específica” de identidade, de autenticidade. Mas 

impressiona, de fato (MATOS apud ROCHA, 2008, p. 30-31). 

 

Para o crítico, mesmo que os textos psicografados por Chico Xavier apresentem 

similaridades estilísticas, tratando-se de erudição, citações bíblicas, citações históricas e uso de 

frases substantivadas, características percebidas nos textos escritos por Humberto de Campos, 

estas não são provas específicas de identidade e autenticidade, sendo o caso impressionante. 
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No entanto, na perspectiva do professor psiquiatra Teixeira (Apud ROCHA, 2008) 

tratando-se da autoria literária desses textos, fazer “pastiche”, imitar o estilo de prosadores e 

poetas “à La manière de” depende de jeito especiais, exige prévia e diuturna leitura dos autores 

a serem imitados, exigindo paciente esforço de elaboração, de retoques, de policiamento da 

produção, e isto, em tentativas, demanda tempo.  

Segundo ele, fazê-lo, como Chico Xavier costumava, de improviso, numa elaboração 

e redação instantânea, sem segundos sequer de meditação para coordenar suas ideias, passando 

em sucessão ininterrupta da prosa ao verso, da página de ficção para a de filosofia, ou moral, é 

algo inexplicável, e que não está ao alcance de qualquer imitador de estilos ou amadores de 

contrafação literária.  

Em um trecho retirado da obra Crônicas de Além-Túmulo, também atribuída ao 

escritor maranhense, é apresentada, sob a voz de um narrador-personagem, a percepção sobre 

a aceitação de textos póstumos atribuídos a escritores desencarnados, bem como: 

 

Por enquanto, poucos intelectuais, na Terra, são suscetíveis de considerar a 

possibilidade de escreverem um livro, depois de ‘mortos’. Eu mesmo, em toda 

a bagagem de minha produção Literária no mundo, nunca deixei transparecer 

qualquer Laivo de crença nesse sentido (XAVIER, 1937, p.03). 

 

Sobre a prática do psicógrafo, ou seja, a psicografia de textos, Pereira (2011), em uma 

entrevista concedida a Geraldo Lemos Neto, enviada para o Instituto Beneficente Chico Xavier, 

fala sobre o que se entende sobre o papel do psicógrafo, o que se convenciona chamar de 

interferência da qualidade literária da mensagem, a partir do ponto de vista mediúnico. 

Segundo ela, o espírito comunicante utiliza o cabedal fornecido pelo médium, podendo 

psicografar assuntos muito superiores à sua capacidade. Afirma que a qualidade da mensagem 

não depende apenas do médium, mas também do espírito que a fornece e até do ambiente em 

que exerça a sua faculdade.  

Desse modo, Monteiro (2009) afirma ser bastante ilustrativo o caso das obras 

psicografadas no Brasil, sendo o exemplo mais notável, a seu ver, o do médium Francisco 

Cândido Xavier, cuja produção já foi objeto de algumas pesquisas, como a de Rocha (2001). 

Sendo este, para ele, um assunto que fascina, cujo material existente permite investigações de 

toda espécie, válidas enquanto esforço de reflexão e de busca da verdade. 
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De acordo com Pereira (2008), o assunto da psicografia, principalmente o que 

concerne à atribuição de autoria, é particularmente interessante, se considerarmos a importância 

dada pela sociedade brasileira à autoria literária de um texto. 

 

Tratar o assunto da psicografia, especialmente as atribuídas a nomes 

consagrados da literatura, mostra-se particularmente interessante, 

principalmente numa sociedade como a nossa, que tanto valoriza a questão da 

autoria, mormente do ponto de vista jurídico [...] sobretudo no que diz respeito 

ao pastiche, ao plagio e a teoria da tradução (PEREIRA, 2008, p. 09). 

 

Para o pesquisador, no Brasil, em 1944, um caso particular de atribuição de autoria 

acionaria a justiça e seria o mais polêmico do gênero pelo seu ineditismo, tanto na 

jurisprudência nacional quanto internacional. A viúva do escritor Humberto de Campos entrou 

na justiça contra Chico Xavier e a editora FEB (Federação Espírita Brasileira) requerendo a 

comprovação ou não da autoria do escritor nos textos psicografados pelo médium, pois a família 

do famoso escritor, então titular dos direitos autorais de sua obra, sentia-se incomodada com a 

presença no mercado de cinco títulos que levavam o nome do falecido autor na capa.  

Em entrevista dada à Revista da Semana, em 1944, o advogado da família, Milton 

Barbosa, questionado sobre a semelhança de estilo dos textos atribuídos a Humberto de 

Campos, afirma que se algumas semelhanças poderiam ser descobertas em trechos 

psicografados por Chico Xavier com o estilo de Humberto de Campos, semelhança explicável 

com a leitura atenta das obras do grande moralista maranhense, elas não o impressionavam.  

 

Estudos quantiqualitativos: uma possibilidade de análise autoral  

 

Os estudos de comprovação de autoria, há algum tempo, vem tomando novos rumos. 

São realizadas, hoje, pesquisas que fazem uso das ferramentas digitais como suporte 

metodológico. Fala-se em estudos quantiqualitativos, metodologia de análise textual viabilizada 

por meio de ferramentas computacionais.  

Segundo Lopes (2017), os estudos estatísticos de autoria foram umas das primeiras 

preocupações dos pesquisadores no âmbito dos estudos estatísticos textuais, mesmo não sendo 

pesquisas e metodologias de prática tão recente, visto que já eram realizadas, de modo manual, 

para testar a autoria de textos do século XIX. No entanto, é o pesquisador que aponta a direção 

certa para o seu trabalho e traça os seus objetivos, embora munido do potencial computacional, 

de softwares informatizados bem elaborados. 
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Conforme salienta Brandão (2006), a prática de transcrição de textos, cuja autoridade 

deveria ser reconhecida, foi parte da atividade monacal no período medieval, e a verificação de 

autoria de textos, desde então, está enraizada nos hábitos intelectuais europeus. Existe lá um 

permanente e fecundo exercício na elaboração de técnicas e métodos para determinação de 

autoria de textos. E, é aí, que entra os estudos estilométricos: uma metodologia que pode ser 

usada para análise de textos atribuídos a escritores desencarnados, como é o caso de Humberto 

de Campos. 

Assim sendo, considerando a importância historiográfica da memória literária do 

escritor maranhense Humberto de Campos Veras, bem como as possibilidades de um estudo 

significativo sobre os textos póstumos atribuídos por Chico Xavier a ele, está sendo 

desenvolvida uma pesquisa voltada para as particularidades da vida e obra do escritor 

“miritibano”.  

O trabalho consiste na tentativa de comprovação da autoria da obra “Crônicas de 

Além-Túmulo”, psicografada pelo espírita brasileiro Francisco Cândido Xavier e atribuída ao 

miritibano Humberto de Campos. Um estudo de caráter estilístico e estilométrico, cujo método 

dá-se a partir da análise quanti-qualitativa de obras literárias, viabilizada pelo software 

Hyperbase, de Etienne Brunet, que possibilita explorações documentárias como as 

concordâncias, as listas de palavras e visualização do contexto das ocorrências, de acordo com 

Cúrcio (2007).  

Abaixo segue a imagem da base criada no programa Hyperbase para o estudo de 

comprovação da obra Crônicas de Além-Túmulo: 
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Figura 03: Programa Hyperbase/Fonte: Acervo Pessoal. 

 

A obra é contraposta com outros seis textos: Balas de Estalo (1883); A Semana (1892) 

e Crônicas (1938), de Machado de Assis; Da Seara de Booz (1918) e Últimas Crônicas, de 

Humberto de Campos (1962) e Os Mensageiros (1944), de Chico Xavier. Como afirma Lopes 

(2017), a comparação dos dados estatísticos estilométricos entre o corpus base e o corpus de 

contraste se torna pertinente, pois é possível estabelecer através deste os desvios estilísticos que 

diferenciam a composição dos autores analisados.  

E por assim ser, cabe, nessa perspectiva, citar as ideias dos pesquisadores Sousa, Assis 

e Correia (2018), que afirmam, percebendo as significativas mudanças no atual contexto de 

estudos, que a sociedade evolui e as pessoas com ela se desenvolvem, estando nós, vivendo em 

uma era de cultura digital, cercados por inúmeras possibilidades de pesquisas.   

 

Considerações finais 

 

Tendo em vista todas as colocações e compreensões sobre o caso post mortem, 

podemos perceber as mais diversas e divergentes opiniões a respeito dos textos mediúnicos 

atribuídos por Chico Xavier ao espírito de Humberto de Campos, em especial à obra Crônicas 

de Além-Túmulo, sendo esta a primeira, publicada em 1937, pela editora FEB. 
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A aceitação ou não de tais textos pelo leitor comum, como de autoria do espírito de 

Humberto de Campos, é, no final das contas, de cunho estritamente pessoal. Aqueles que 

corroboram a autenticidade de tais obras afirmam que os escritos de Xavier apresentam os 

mínimos detalhes da escrita de Campos, tais como aqui já referidos, citações a lugares e 

ocasiões, similaridade de erudição e de cultura, dentre outros aspectos, com uma propriedade 

que seria possível apenas ao crivo do autor maranhense. 

Em contrapartida, há, também, aqueles que não aceitam tal autoria, questionam que a 

análise intuitiva, apenas, não seria o bastante para compreender um texto como um todo, e que, 

todas as características de estilos já conhecidos dos textos de Campos e presentes nas 

psicografias de Xavier, seriam bem possíveis de se aprender com base em muito estudo das 

obras escritas em vida pelo autor, e assim fazer uma imitação do estilo do mesmo. O chamado 

pastiche. 

Para alguns, seria impossível cravar um veredito a respeito dessa temática, vide os 

exemplos já mencionados, levando em conta que a aceitação ou não da autenticidade dessas 

obras é totalmente subjetiva ao leitor, podendo ele apenas analisar os prós e contras de ambas 

as vertentes de pensamentos e opiniões. No entanto, através dos estudos estatísticos textuais 

tais interpretações podem ser revistas, uma vez que essa metodologia de análise fornece dados 

matemáticos, cabendo ao pesquisador somente a interpretação.  

 

Abstract: When, in the day december 5 of 1984, dies the writer, journalist, politician, and critic, 

Humberto de Campos Veras, contractility, months after, the enigmatic case of the Brazilian Literature 

is born: Humberto de Campos and the afterlife works. To the Maranhão’s writer are attributed by the 

spiritic authorial of 12 posthumous works. There were a lot of comments related to the case of the post-

tumule, giving to the readers and fond, the strange and difficult task of assimilation and effort of proofing 

the suppose authorship constituted, therefore, as one tangle of possibilities and impossibilities of study 

and textual analyzes. In this way, in front of the comments, and critiscms about the case, the present 

work has as intuit to present the different perceptions and compressions that around the big text from 

Chico Xavier, above all the critic of the era, that understand him, mostly of times, as imitation of pastiche 

style. Been this a qualitative research, of analytic reading methods and comparative, that the theory 

support funds from the ideas of (nomes dos teoricos) who says that is evident that the subject fascinate 

and the existent material allows all kinds of investigation, worth it as efforts of reflection and search of 

the truth. 

 

Keywords: Humberto de Campos; Chico Xavier; Mediumship. 

 

Referências 

 

AMARAL, Yvone do. Entrevista com Yvone do Amaral. Disponível em: 

<www.institutochicoxavier.com>. Acesso em: 20 de julho de 2019. 

 



816 

 

 
 

ASSIS, Emanoel César Pires de; CORREIA, Marcus Vinicius Sousa; SOUSA, Ana Paula 

Nunes de. A Digitalização da Literatura Maranhense: O Portal Maranhão. Revista Letra 

Magma - Revista de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura, 

Ano 14, n.23, 2018. Disponível em: http://www.letramagna.com. Acesso em: 16 de julho de 

2019. 

 

BRANDÃO, Saulo Cunha de Serpa. Atribuição de Autoria: um problema antigo, novas 

ferramenta. Texto Digital, Florianópolis-SC, ano 2, n. 1, junho/2006. Disponível em: 

http:www.textodigital.usfc.br. Acesso em: 10 de junho de 2019. 

 

CÚRCIO, Verônica Ribas. Sintaxe da frustração: análises estatísticas de textos de Franz 

Kafka. 2007. Dissertação (Mestrado em Letras), Florianópolis. 100 f. 

 

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: 

Ática, 2002. 

 

LOPES, Daniel. A caracterização de estilo de escrita de Coelho Neto no romance Miragem 

(1895), a partir de uma abordagem estilométrica. 2017. 115 pág. Trabalho de Conclusão de 

Curso – Universidade Estadual do Maranhão, Caxias-MA, 2017.  

 

LACERDA FILHO, Licurgo Soares de. Chico, sempre presente. Rio de Janeiro: abril, 2010. 

 

MONTEIRO, José Lemos. A estilística: manual de análise e criação do estilo literário. 2 

ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2009.  

 

PEREIRA, Benedito Fernando. Psicografia e Autoria: um estudo estilístico discursivo em 

Parnaso de Além-Túmulo. 2008. 166 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade do 

Vale Sapucaí, Porto Alegre, 2008. 

 

ROCHA, A. C. O caso Humberto de Campos: autoria literária e mediunidade. Tese 

(Doutorado em Teoria e História Literária) – Instituto de Estudos da Linguagem, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008. 

 

SCHEIBE, Roberta. A crônica e seus diferentes estilos na obra de Humberto de Campo. 

Imperatriz-MA: Ética, 2008. 

 

XAVIER, F. C. Crônicas de além-túmulo [Humberto de Campos]. 13 ed. Rio de Janeiro: 

FEB, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



817 

 

 
 

UMA OBRA QUE SE COMPLETA: AS CORRESPONDÊNCIAS LITERÁRIAS 

ENTRE A POÉTICA E AS MISSIVAS DE ANA CRISTINA CESAR OU 

PERCORRENDO A POÉTICA E AS CORRESPONDÊNCIAS DE ANA CRISTINA 

CESAR 
 

Rhusily Reges da Silva Lira (UEMA) 

Douglas de Sousa (UEMA/UESPI) 

 
Resumo: O livro “Correspondências incompletas”, organizado e publicado por Heloisa Buarque de Hollanda 

e Armando Freitas Filho traz as cartas da poetisa brasileira Ana Cristina Cesar, morta em 1983. O livro reúne 

algumas cartas da autora enviadas, sobretudo, para suas amigas. A exposição, os medos, as angústias, as trocas 

literárias e o processo de criação, à maneira como Ana C. concebia sua arte, vem à tona nessas 

correspondências. Experiências fraternas e artísticas também se encontram nessas missivas. Ao falar de si a 

poetisa cria e recria seu universo lírico, demonstra como ocorre sua escrita e recorre às amigas nos momentos 

de interrupção literária. Para tanto o objetivo do presente estudo é percorrer por algumas dessas cartas e pela 

poética da autora, com o intuito de demonstrar o processo de criação poético presente nas correspondências 

literárias. Como a obra poética de Ana C. se aproxima dessas cartas, ou na verdade como essas missivas 

revelam muito da poesia de Cesar. A partir de autores da crítica de criação, de processo e literária, lançamos 

mão para fundamentar nossas análises. Além, também, de questões como a memória e a escrita si, dos registros 

autobiográficos que lemos nesses escritos. Lejeune (2008), Arfuch (2010), Salles (1998) serão utilizados para 

amparar nossas análises.  

  
Palavras-Chave: Ana Cristina Cesar. Cartas e poemas. Escrita de si. Autobiografia 

 

Considerações Iniciais 

Uma das características da literatura contemporânea é a revisitação histórica. Não 

que essas literaturas não representem o presente, mas elas têm um compromisso em fazer 

um resgaste do passado aliado ao presente. Como nos diz Schollhammer: 

[...] a literatura contemporânea não será necessariamente aquela que representa a 

atualidade, a não ser por uma inadequação, uma estranheza histórica que a faz 

perceber as zonas marginais e obscuras do presente, que se afastam de sua lógica 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 10).  

A partir disso nos questionamos sobre o que é contemporâneo, ou melhor, nas 

palavras de (AGAMBEN, 2009, p. 57): “De quem e do que somos contemporâneos? E, antes 

de tudo, o que significa ser contemporâneo?” Vamos tentar responder somente o primeiro 

questionamento, pois nos remete a uma questão temporal que nos permite pensar em dois 

tipos de contemporâneo – temporal - que remete ao tempo presente e ao histórico, que é o 

tempo que demarcamos na história um período que marca a contemporaneidade, no caso da 

literatura, é quando houve uma modificação estética em suas produções, e isso ocorreu na 

década de 1970, como nos diz Schollhammer:  

Os anos 70 se impõem sobre os escritores com a demanda de encontrar uma 

expressão estética que pudesse responder à situação política e social do regime 

autoritário. É esta responsabilidade social que se transforma numa procura de 
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inovação da linguagem e de alternativas estilísticas às formas do realismo histórico 

(2009 p. 22-23).  

Como a literatura nasce dos anseios sociais a produção dessa época tinha como 

objetivo desnudar a voz dos jovens escritores, além de um compromisso com social e político 

como forma de engajamento. Dentro desses anseios sociais surgem duas caracterizações 

dessas produções: realismo - a vida tal como ela é -; e a introspecção - a vida íntima do 

sujeito que vive nesse período que se desdobram nesse sentido: 

De um lado, haveria a brutalidade do realismo marginal, que assume seu 

desgarramento contemporâneo, e, de outro, a graça dos universos íntimos e 

sensíveis, que apostam na procura da epifania e na pequena história inspirada pelo 

mais dia, menos dia de cada um (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 15).  

O nosso interesse aqui se concentra na segunda categoria que tem como ramificações 

a escrita memorialística e autobiográfica ou - literatura do eu - “é a continuidade de uma 

prosa, poesia mais existencial e intimista representada pela Clarice Lispector”. 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 26. grifo nosso). É nessa literatura do eu que se enquadram 

as produções da poetisa Ana Cristina César. Desse modo, a partir do narrar a si mesmo surge 

alguns questionamentos que se desdobram nas palavras de Arfuch (2010 p. 52-53):  

[...] Mas como saber que “eu” é quem diz “eu”? [...] Como delimitar, num relato 

“retrospectivo”, centrado na própria história, essa disjunção constitutiva que uma 

vida supõe? Qual seria o momento de captura da “identidade”? 

A partir desses questionamentos nosso estudo procura entender a autoria e os 

desdobramentos autobiográficos e de criação do projeto poético de Ana C. Para tanto 

utilizaremos como corpus as correspondências e a poética de Ana com o intuito de 

demonstrar como a hibridização desses dois gêneros proporciona o fazer literário da poetisa.  

Ana Cristina Cesar: narrando a vida ou narrando-se na vida  

Relatar a si mesmo é um ato de coragem, falar de si exige um exercício de verdade 

consigo e com o outro. Nesse sentido, podemos pensar que todos os escritos sobre si contam 

a verdade? A narrativa autobiográfica é construída totalmente pela/na verdade? Observamos 

o pensamento de Butler:  

Eu sempre recupero, reconstruo e encarrego-me de ficcionalizar e fabular origens 

que não posso conhecer. Na construção da história, crio-me em novas formas, 

instituindo um “eu” narrativo que se sobrepõe ao “eu” cuja vida passada procuro 

contar. O “eu” narrativo contribui efetivamente com a história toda vez que tenta 

falar, pois o “eu” aparece de novo como perspectiva narrativa, e essa contribuição 

não pode ser totalmente narrada no momento em que fornece a âncora de 

perspectiva para a narração em questão. O relato que faço de mim mesma é parcial, 

assombrado por algo para o qual não posso conceber uma história definitiva. Não 

posso explicar exatamente por que surgi dessa maneira, meus esforços de 
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reconstrução narrativa são sempre submetidos à revisão. Há algo em mim e de 

mim do qual não posso dar um relato (BUTLER, 2017, p. 55).  

As questões levantadas anteriormente são respondidas com o pensamento de Butler, 

pois embora o narrar a si mesmo possua um compromisso com a verdade, há sempre uma 

“revisão” que pode ser de ordem moral ou psíquica que nos impede e isso não significa que 

o relato perca a sua veracidade. Por isso, surge à escrita de si como forma de escrever a 

verdade sem passar pelo mecanismo da “revisão”. Arfuch nos diz que: 

[...] confissões, autobiografias, memórias, diários íntimos, correspondências 

traçariam, para além de seu valor literário intrínseco, um espaço de autorreflexão 

decisivo para a consolidação do individualismo (ARFUCH, 2010, p. 56). 

A contemporaneidade tem por característica o individualismo que traz consigo as 

narrativas autobiográficas, os relatos pessoais, de testemunho, como forma de entender a 

situação real por meio de um sujeito real, como assevera Schollhammer (2009, p. 106-107 

grifo nosso):  

 Na crítica contemporânea, fala-se muito de um “retorno do autor”, e há 

claramente, na literatura e na própria crítica contemporânea, uma acentuada 

tendência em revalorizar à experiência e relato pessoal e sensível como filtro de 

compreensão do real.  

Podemos notar esse relato pessoal nas produções literárias de Ana Cristina César, 

além da literatura intimista, autobiográfica que caracteriza a poesia de César, também há 

outro traço marcante em sua poética que é a hibridização em suas produções que é outra 

característica da contemporaneidade “opção pelo hibridismo entre formas literárias e não 

literárias” (SHOLLHAMMER, 2009, p. 25). No caso da poetisa são diários íntimos e as 

correspondências que passam a ser literarizadas.  

Portanto, é a hibridização desses gêneros que nos impulsionou a pensar a autoria 

dessas produções. Retomando o questionamento introdutório “mas como saber que “eu” é 

quem diz “eu”, ou melhor, como se dá a diferenciação desse “eu” que se utiliza das cartas 

como meio de comunicação e o “eu poético” das produções poéticas? Para esclarecer essa 

questão nos apoiaremos no pensamento de Salles (2015): 

[...] observamos a impossibilidade de se estabelecer uma separação entre o artista 

e seu projeto poético e a necessidade de se observar os processos de criação como 

espaço de constituição da subjetividade. [...] É uma autoria distinguível, porém, 

não separável dos diálogos com o outro; não se trata de uma autoria fechada em 

um sujeito, mas não deixa de haver espaço de distinção (SALLES, 2015, p. 152).  

Desse modo, percebemos que a autoria se constitui por meio das camadas de 

interação, pois o autor está inserido num espaço social, e no caso da Ana Cristina esse 
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processo se constrói com as trocas de cartas com as amigas e percebemos, além disso, que 

as correspondências impulsionam a produção literária. Notamos isso nos seguintes trechos:  

[...] Como “escrever puro” não se faz por programa, estou de volta à pena, 

praticando correspondência outra vez. (Para Cecilia – 14/05/1976). 

[...] Preciso acabar com essa mania de transformar carta em diário íntimo, pesado 

minucioso (cf. diários íntimos fictícios, in Antologia) (segue, I hope). Ai como sou 

minuciosa. Mas pra que acabar com manias? Não estou muito boa: estou agora 

pondo em questão o meu texto. Metalinguagem é dor de corno; é doença; foda-se 

a metalinguagem da intimidade (a literária é – será? – outra história. Que achas?) 

(Para Cecilia – 21/06/1976).  

A partir dessa “confissão” de Ana C. podemos perceber com essas cartas não só uma 

intimidade, mas de acordo com Arfuch (2010, p. 60), quando pensa a questão do espaço 

biográfico: “inclui não somente uma ânsia de detalhes de sua vida, mas os ‘bastidores’ de 

sua criação.” E essa criação impulsiona a sua produção literária posterior que é de 1979 com 

o livro Correspondência Completa posto em “estou de volta à pena, praticando 

correspondência outra vez” não se sabe se é carta como meio de comunicação ou uma carta 

literarizada.  

O livro Correspondência Completa é composto por uma única missiva que pode ser 

vista como autobiográfica, embora o remetente e o destinatário sejam ficcionais, entretanto 

faz referências à produção literária anterior da poetisa o livro Cenas de Abril de 1979 que é 

seu primeiro livro de poesia, importante ressaltar que no livro não há só poesias, mas também 

prosas – poéticas que são descritas em forma de diário e por meio dessas pistas podemos 

pensar o projeto poético da autora. Vejamos:  

[...] O que escrevi em fevereiro é verdade, mas vem junto drama de desocupado. 

(CESAR 1979 – Correspondência Completa)  

18 de fevereiro: Me exercitei em escritos burocráticos, cartas de recomendação, 

anteprojetos, consultas. O irremovível trabalho da redação técnica. Somente a 

dicção nobre poderia a tais alturas consolar-me. Mas não o ritmo seco dos diários 

que me exigem! (CESAR, 1979 – Cenas de Abril)  

21 de fevereiro: Não quero mais a fúria da verdade. Entra na sapataria popular. 

Chove por detrás. Gatos amarelos circulando no fundo. Abomino Baudelaire 

querido, mas procuro na vitrina um modelo brutal. Fica boazinha, dor; sábia como 

deve ser, não tão generosa, não. Recebe o afeto que se encerra no meu peito. Me 

calço decidida onde os gatos fazem que me amam, juvenis, reais. Antes eu era 36, 

gata borralheira, pé ante pé, pequeno polegar, pagar na caixa, receber na frente. 

Minha dor. Me dá a mão. Vem por aqui, longe deles. Escuta querida, escuta. A 

marcha desta noite. Se debruça sobre os anos neste pulso. Belo belo. Tenho tudo 

que fere. As alemãs marchando que nem homem. As cenas mais belas do romance 

o autor não soube comentar. Não me deixa agora, fera. (CESAR, 1979 – Cenas de 

Abril).  
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A relação se deu pelo fato de que ambos os livros – Correspondência Completa e 

Cenas de Abril, - foram publicados no mesmo ano e também por que o “eu” da carta nos 

fornece pistas de uma possível conversa entre as duas produções, pois o trecho da carta faz 

menção às produções de fevereiro presente no livro Cenas de Abril e como os dois livros são 

do mesmo ano podemos pensar numa linearidade das produções de Ana. No apêndice da 

poética da Ana Cristina, o amigo Reinaldo Moraes, confirma nossa relação: 

No Cenas de Abril, que, se não me engano, é o primeiro livro dela, encontrei mais 

fragmentos da história prefigurada na Correspondência. Entre o fato mencionado 

ou sugerido e o fato calado estava instalada a poesia. [...] Escritura ambígua 

referindo-se a vivências deslizantes.  

E para ratificar a nossa análise destacamos um trecho de uma carta em que a Ana 

Cristina comenta sobre sua produção literária, em especial o livro Correspondência 

Completa, vejamos:  

[...] Mas não escrevo literatura. Como você bem percebeu, a carta inventada no 

livrinho é uma construção artificial, ou melhor, é uma coisa que elude o amor, a 

frase-chave é “não consigo explicar minha ternura”, então fico seca, retinta, quase 

folclórica. Até nova ordem não espalhe. Mas me escreve que eu penso em você. 

(Para Cecília – 04/12/1979).  

Diante de toda essa explanação conseguimos visualizar o processo de criação da 

literatura de Ana Cristina que pode ser visualizado pela hibridização de sua produção, uma 

vez que tal produção se desdobra entre cartas, diários, jornais íntimos, com isso concebemos 

a ideia de que a obra é sempre um processo inacabado, conforme e vimos que a de Salles 

(2015): 

Não podemos deixar de mencionar as mais diversas publicações de cartas, como 

exemplos de obras que, ao oferecer documentos de processo, propiciam, 

dependendo do olhar do leitor, acesso aos processos de criação. [...] Estou mais 

interessada, no momento, nos objetos que são, por natureza, processuais: obras 

que são formas que se transformam. Nesses casos, a obra é processo. (SALLES, 

2015, p. 160-162).  

  Desse modo, podemos visualizar a obra da Ana C. como um processo, pois está em 

constante transformação, na medida em que as cartas, diários se transformam em literatura, a 

própria carta não é mais vista como forma de comunicação, mas sim como literatura, pois na 

poética de Ana há uma carta-narrativa com o título Páginas Impublicáveis (2013 p. 369-370). 

No livro, correspondência incompleta há uma missiva em que a poeta descreve como se deu a 

produção da carta-narrativa vejamos:  

Ando com preguiça de escrever. Queria escrever mais puramente. Minhas costelas 

doem. [...] Anteontem no La Mole com Helô, Cacaso, Chico & Marilda de repente 

fiquei melancólica, muda. Cacaso se voltava toda hora e me dizia: SUS! SUS! Era 
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pra eu sus. Eu não sus. Voltamos os dois às três horas da manhã. No táxi ele me 

disse: se você não estivesse com tanto sono te chamava pra ir lá em casa. De um 

jeito carinhoso. Na despedida me fez carinho nas costas, sus, sus. Sabe o que eu 

escrevi sobre? Uma frase meio épica: “sinto que nunca será meu homem, nunca 

serei sua mulher”. É um sentimento engraçado. Seria como que ridículo, absurdo, 

incestuoso transar com ele. Mas sempre gosto de pensar que a possibilidade fica 

lá, adormecida, nós de ouvido no berço. (Para Ana Candida – 10/05) 

[...] P.S: estou juntando aqui um texto pro Gelson. Não boto junto com os outros 

porque não é “poesia” nem propriamente “literatura”. É mais biográfico “metido 

a besta”. Junto porque disse que ia mostrar pra ele e detesto o meu próprio 

suspense irresolvido. Diz pra ele que não aceito papo de parti pris (“sempre se 

gosta das coisas que os amigos escrevem...”). (Para Candida – sem data).  

[...] P.S: Será que isso funciona como literatura? Alguém que não soubesse quem 

eu sou, não me conhecesse, acharia interessante? Esquisito. A lit. parece ser um 

lugar de dizer COMO OUSADIA que eu não teria “na vida real”. O foco em 3ª e 

o discurso indireto livre aparecessem como perigosos artifícios. Não sei, isso me 

confunde. Mas por outro lado é tão mais interessante que o “belo em si” de certos 

poemas... A solução que vejo: é uma forma ainda híbrida. (Para Candida – sem 

data).  

Com esses trechos podemos observar como se dá o processo de criação de Ana 

Cristina, pois a carta-narrativa páginas impublicáveis foi produzida a partir de um 

acontecimento verídico como está narrado na carta em que a poetisa mandou à sua amiga 

Candida descrito no terceiro trecho acima. Identificamos que a poetisa faz referência a esse 

texto de sua poética por causa da frase épica que impulsionou a produção como no trecho: 

[...] Tão mais baixo do que, ela pensou primeiro. Depois lembrou: nunca serei nunca será. (CESAR, 

2013, p. 369). 

Notamos que no texto referido a poetisa opta por tirar os vocábulos “homem e 

mulher” que constam na narrativa da missiva acima, talvez para retirar os rastros sobre 

remetente e destinatário, pois na poética logo após o título possui um remetente e um 

destinatário ambíguo “de A.C pro A.C”, pois são as suas iniciais e poderíamos pensar que 

seria uma carta de si para si. A partir disso, comprovamos que as cartas em que Ana C troca 

com suas amigas podem servir de lastros para a análise de sua poética, visto que, se não fosse 

o primeiro trecho acima não saberíamos que essa produção é destinada ao poeta Cacaso - 

Antônio Carlos de Brito, dessa forma desvendamos o remetente e o destinatário seria “de 

Ana Cristina pro Antônio Carlos”.  

Nos dois últimos trechos acima, Ana Cristina descreve características de sua 

produção literária e até se questiona se é literatura ou não, provavelmente por ser uma 

produção (auto) biográfica, conforme Arfuch: 

A esse respeito, cabe assinalar a lucidez com que adverte essa unificação 

imaginária da multiplicidade vivencial que o eu opera como um momento de 
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detenção, um efeito de (auto) reconhecimento, de “permanência da consciência”, 

assim como o caráter essencialmente narrativo e até testemunhal da identidade, 

“visão de si” que só o sujeito pode dar sobre si mesmo – independentemente de 

sua “verdade” referencial (ARFUCH, 2010, p. 124).  

Embora a carta – páginas impublicáveis - não tenha sido enviada, mas pressupõe pela 

natureza do gênero que faz parte de um jogo de responsividade, ou seja, há outro sujeito, que 

é o destinatário. Todavia, como a própria escritora afirma na narração da carta para Candida 

– primeiro trecho acima, o acontecimento que serviu de conteúdo para a escrita da missiva 

não aconteceu, ou seja, foi um processo de introspecção, ou seja, de si para si mesmo, como 

assevera Foucault:  

[...] a narrativa de si é a narrativa da relação a si; e aí começam a destacar-se 

claramente dois elementos, dois pontos estratégicos que com o correr do tempo 

vão tornar-se os objetos privilegiados do que se poderia chamar a escrita da relação 

a si: as interferências da alma e do corpo (mais as impressões que as acções) e os 

lazeres (mais do que os acontecimentos externos); corpo e os dias (FOUCAULT, 

1992, p. 158).  

A escrita de si envolve produções de diários, cartas, autobiografias, narrativas e 

relatos pessoais, qualquer narrativa que tenha como característica o relatar a si mesmo. 

Portanto, constatamos que Ana Cristina possui um projeto literário em torno da escrita de si, 

pois a sua literatura é construída a partir da produção de cartas, diários, relatos 

autobiográficos. Dessa forma, nas cartas trocadas com as amigas e na produção poética 

literária há a narração da vida da poetisa. Vejamos:  

[...] Talvez você não seja como eu, que tenho a mania obsessiva (sem conotações 

doentias – é muito importante agora deslindar as conotações doentias) de anotar 

resumos do dia e sou assim capaz de te dizer com precisão em que dia/mês/ano 

(abandonei as horas já). (Para Cecília – 09/06/1976).  

26 de março: Preciso começar de novo o caderno terapêutico. Não é como o fogo 

do final. Um caderno terapêutico é outra história. É deslavada. Sem luvas. Meio 

bruta. É um papel que desistiu de dar recados. Uma imitação da lavandeira com 

suas máquinas a seco e suas prensas a vapor. Um relatório do instituto nacional do 

comércio, ríspido, mas ditoso, inconfessadamente ditoso. Nele eu sou eu e você é 

você mesmo. Todos nós. Digo tudo com ais à vontade. E recolho os restos das 

conversas, ambulância. Trottoir na casa. Umas tantas cismas. O terapêutico não se 

faz de inocente ou rogado. Responde e passa as chaves. Metálico, estala na boca, 

sem cascata. E de novo. (CESAR, 2015, p. 123).  

Como já foi dito pela filosofa Judith Butler o narrar a si mesmo precisa passar por 

uma condição de verdade que pode ser relativo.  Escrever um diário remete a uma verdade 

de si para com si mesmo, um olhar introspectivo, desse modo o discurso da missiva funciona 

como confissão que relata a necessidade de narra-se que passa pela condição de verdade que 

se efetiva no segundo trecho visto que é uma descrição de um diário. Essas produções 
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autobiográficas representam a urgência que o escritor contemporâneo tem de relatar o seu 

tempo, como afirmam os teóricos:  

[...] produz um diário íntimo e autobiográfico em que estão contemplados 

praticamente todos os registros do cotidiano: gostos, usos, costumes, viagens, 

inclinações amorosas, intimidade conjugal e relato de infidelidade. [...] A literatura 

contemporânea se apresentava, se apresenta, assim, como uma violação 

consentida do privado. (ARFUCH, 2010, p. 43-47 grifo nosso).  

Os cadernos de notas, que, em si mesmos, constituem exercícios de escrita pessoal, 

podem servir de matéria prima para textos que se enviam aos outros. Em 

contrapartida, a missiva, texto por definição destinado a outrem, dá também lugar 

a exercício pessoal. (FOUCAULT, 1998, p 134).  

Desse modo, notamos que a escrita sobre si atua na construção da subjetividade, além 

de proporcionar um exercício pessoal que vai de si para si mesmo. Aplicando esse 

pensamento à literatura de Cesar percebemos um compromisso em relatar os fatos tais como 

eles são, no dizer de Arfuch (2010, p. 42) “contar a história de uma vida é dar vida a essa 

história”.  

O que nos possibilita pensar que há uma identidade narrativa presente nas narrativas 

contemporâneas, principalmente quando percorremos o texto íntimo dos escritores como 

fizemos na produção literária de Ana Cristina, pois, existe vários “eu” nessas produções, 

embora não sejam classificados pela categoria nome, mas está presente o “eu” do enunciado 

e o “eu” da enunciação. Nas palavras de Arfuch (2010, p. 52): 

O estatuto precário de toda identidade, assim como de toda referência, o leva a 

propor diversas alternativas até ancorar no nome, lugar de articulação de “pessoa 

e discurso”: nome, assinatura, autor. [...] existem os pseudônimos, os 

desdobramentos, os entrecruzamentos pronominais – passagem à segunda, à 

terceira pessoa. 

Na produção cesariana há uma identidade narrativa – poética que entendemos como 

a escrita de si, e talvez por isso não podemos pensar num um “eu” fixo dessas produções.  

Contudo, há interdiscursos que a aproxima da tradição em que está ancorada, além das 

intersubjetividades e do jogo responsivo que caracteriza a produção da poetisa.  

Apontamentos Finais  

Os textos literários contemporâneos percorrem dois tempos, o tempo histórico que é 

utilizado como temática e, antes de tudo, espaço para a criação de uma estética, e o tempo 

presente em que as narrativas construídas e divulgadas, mas, afinal, o que é mesmo ser 

contemporâneo, produzir na contemporaneidade? Para Agamben:  
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[...] ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem: porque significa 

ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de 

perceber nesse escuro uma luz que dirigida para nós, distancia-se infinitamente de 

nós. Ou ainda: ser pontual num compromisso ao qual se pode apenas faltar (2009, 

p. 65).  

A compreensão de contemporâneo está em “compromisso ao qual se pode apenas 

faltar” o que nos remete às duas categorias, pois na perspectiva histórica estamos falando de 

passado em que o sujeito não tem mais acesso e o presente em que o sujeito está vivendo, 

imerso sem um distanciamento para qualquer entendimento.  

Por isso, uma das principais características da produção contemporânea é a 

revisitação histórica o “olhar no escuro” que se desdobra tanto numa visão social quanto na 

visão intimista em que se insere a poetisa Ana Cristina Cesar.  

O projeto poético de Ana C. está ancorado na escrita autobiográfica e no narrar a si 

mesmo, como notamos nas suas trocas de correspondência que desenha o seu processo de 

criação que demonstra as múltiplas transformações de sua obra. Sua produção é composta 

por correspondências, poemas, jornais íntimos, diários e relatos (auto) biográficos que se 

hibridizam e produzem um projeto literário intercalado, ou seja, sempre se transformando.  

A produção de Ana C apresenta uma profunda relação entre a emissária e a poetisa, 

pois ambas não se separam, escreve-se com um todo e com o que se tem. Isso é constituir-

se a narrativa de si, entrelaçada, enviesadas nas cartas e nos poemas. Evidentemente cada 

uma a seu modo e na particularidade de seu gênero, mas que podem se completar e revelar 

das marcas e rastros da escritura cesariana. 

 

A WORK THAT IS COMPLETE: THE LITERARY CORRESPONDENCES 

BETWEEN POETICS AND THE MISSIVES OF ANA CRISTINA CESAR OR 

PERCORRENDING POETICS AND CORRESPONDENCES OF ANA CRISTINA 

CESAR 

 

Abstract: The book "Incomplete correspondences", organized and published by Heloisa Buarque de Hollanda 

and Armando Freitas Filho brings the letters of the Brazilian poet Ana Cristina Cesar, who died in 1983. The 

book gathers some of the author's letters sent mainly to her friends. Exposure, fears, anguish, literary 

exchanges, and the process of creation, as Ana C. conceived her art, comes to light in these correspondences. 

Fraternal and artistic experiences are also found in these missives. When talking about herself, the poet creates 

and recreates her lyrical universe, demonstrates how her writing occurs and resorts to friends in times of literary 

interruption. For this purpose the objective of the present study is to go through some of these letters and the 

poetics of the author, in order to demonstrate the process of poetic creation present in literary correspondences. 

As the poetic work of Ana C. approaches these letters, or in fact as these missives reveal much of the poetry of 

Cesar. From authors of criticism of creation, process and literary, we lend a hand to base our analyzes. In 

addition, there are also issues such as memory and self-writing, from the autobiographical records we read in 

these writings. Lejeune (2008), Arfuch (2010), Salles (1998) will be used to support our analyzes. 
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ACERVO E PESQUISA: A PESQUISA DESVENDANDO O CONTEÚDO DO 

ACERVO 

 
Alanna Costa da Silva – Bolsista PIBIC/FAPEMA1 

Orientador: Prof. Dr. Emanoel César Pires de Assis - UEMA2 

 

RESUMO: A Literatura maranhense (L.M.) conquistou seu espaço literário desde os meados do 

século XVIII, escritores caxienses como Gonçalves Dias e Coelho Neto se mantiveram como os 

principais e reconhecidos nomes tanto da L.M. quanto da literatura brasileira. Nesse sentido, o 

presente trabalho trata do projeto: “A utilização de ferramentas digitais na análise textual: A literatura 

maranhense no Portal Maranhão” que é vinculado à Academia Caxiense de Letras – ACL e que nos 

cede seu substancioso acervo para trabalharmos em prol da sua preservação e alimentação do sítio 

digital Portal Maranhão. Digitalizadas, revisadas e com sua grafia atualizada, as obras 

disponibilizadas através do sítio ficam mais próximas do público leitor e pesquisador, podendo ser 

estudadas por diversas pessoas e, assim, o acervo age de forma a transformar o mundo literário e 

científico motivando e gerando o crescimento de pesquisadores. Com base no viés da pesquisa, além 

                                                           
1 Acadêmica de Letras na Universidade Estadual do Maranhão, no Centro de Estudos Superiores de Caxias. 

e-mail:alannasilva1995@gmail.com  
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da preservação da ACL, também trabalhamos com a utilização de ferramentas digitais na análise de 

textos, tendo como foco as obras do escritor Coelho Neto, aprofundando as pesquisas na área da 

Estilística com métodos Estilométricos, que nos apresentam dados estatísticos que ajudam a 

caracterizar o estilo de um autor, época, obra juntamente com um software chamado Hyperbase. 

Portanto, este trabalho objetiva apresentar o nosso projeto e mostrar a importância do acervo e 

pesquisa trabalharem juntos, se relacionando. Para endossar as discussões teóricas da pesquisa têm-

se os aportes teóricos de Bordini (2006), Monteiro (2009), Cúrcio (2013) e Lopes (2017). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Portal Maranhão. Acervo e pesquisa. Coelho Neto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Literatura Maranhense mostrou-se um espaço rico das belas letras. O seu valor 

histórico e cultural vem acompanhado de bons nomes desde os anos oitocentistas. Vale 

ressaltar a forma pela qual o Maranhão foi denominado pelos grandes intelectuais: a Atenas 

brasileira. Avaliando o que Resende (2007, p. 85) nos diz “A noção de grandiosidade foi 

característica marcante a todos os poetas da literatura maranhense que figuraram nesta 

odisseia de Atenas, que tantos românticos carregaram consigo”, podemos notar que os 

literatos maranhenses foram sublimes ao trazer para a província a consagração de um lugar 

que possuía e, ainda possui, talentosos poetas, escritores grandiosos. 

Dentro da Literatura Maranhense, século XIX, destacamos os dois ilustres caxienses 

que fizeram parte dessa consagração e tornaram-se conhecidos nacionalmente, são eles: 

Gonçalves Dias (1823-1864) e Coelho Neto (1864-1934), dois expoentes da literatura 

brasileira. Constituíram um grande cenário da prosa e da poesia, não somente eles, como: 

Odorico Mendes, João Lisboa etc., foram intelectuais que contribuíram para a construção da 

cultura literária maranhense. 

Desse modo, o presente artigo trata do projeto: “A utilização de ferramentas digitais 

na análise textual: A literatura maranhense no Portal Maranhão”. Projeto este que é 

vinculado à Academia Caxiense de Letras – ACL, trabalhando com o acervo da ACL e com 

ferramentas digitais, o mesmo tem o intuito, também, de resgatar a memória de alguns 

literatos maranhenses, especialmente, os caxienses. Para a realização desse resgate, 

preservação e divulgação temos um sítio digital Portal Maranhão, alimentado com 

informações de escritores e obras maranhenses digitalizadas. Pois, assim, como Leal (1873, 

p. 13) solicita: “Oxalá que vá ao menos despertar em minha pátria a ideia da construção, na 

capital do império, de um templo que guarde as cinzas dos nossos homens eminentes por 

suas virtudes ou saber e letras”. 
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Este trabalho objetiva apresentar o nosso projeto e mostrar a importância do acervo 

e pesquisa trabalharem juntos, se relacionando. Uma vez que trabalhamos com o acervo do 

escritor Coelho Neto que nos é cedido pela Academia Caxiense de Letras, conhecida como 

a casa de Coelho Neto. E em relação à pesquisa, fazemos a análise das obras do literato 

dentro dos estudos sobre a teoria da Estilística com uso de ferramentas digitais (estilometria), 

conhecendo, assim, um pouco mais do seu estilo literário. 

 

ACERVO 

 

Trabalhar com acervo é ter o cuidado de não deixar que as obras deteriorem-se e que 

o descaso obstrua a durabilidade dos livros, tentando, assim, preservá-los, mantê-los em boas 

condições. Tratando-se de obras raras como as de Coelho Neto, o tempo consegue ser o pior 

inimigo. Pois, com o manuseio frequente dos livros, suas páginas vão fragilizando-se, 

contudo, para o bem da memória literária e com a crescente globalização, os meios digitais 

chegaram para compor uma importante função dentro dos acervos literários, tendo como 

principal aliado a digitalização das obras e disponibilização que, no nosso caso, é feita no 

Portal Maranhão (BNDL). Sobre preservação: 

 
Desde o surgimento da escrita, a humanidade tem desenvolvido uma 

estreita relação com os documentos, em especial os livros, e seria 

impossível saber das experiências das gerações passadas se estas não 

estivessem, a despeito dos contratempos da própria história, armazenadas 

nestes suportes, que por sua vez estão salvargardados nas bibliotecas 

(CORADI, 2008, p. 348). 

 

Daí observa-se a importância das bibliotecas não serem espaços apenas de 

conhecimento, mas, também, de memória. A idade digital nos proporciona fazer um banco 

de dados e disponibilizarmos obras para qualquer pessoa, em qualquer lugar.  

 
Os estudos literários descortinam um novo horizonte de possibilidades 

produtivas, com as perspectivas de armazenamento e velocidade de acesso 

à informação trazidas pela idade digital (BORDINI, 2006, p. 01). 

 

A Academia Caxiense de Letras, localizada em Caxias-MA, tem seu acervo 

puramente composto por doações de algumas pessoas, principalmente, de escritores, sejam 

eles de Caxias ou de outros lugares, que publicam seus livros e doam exemplares para a ACL 

compondo assim seu vasto acervo, além de possuir obras raras do escritor Coelho Neto. 

Sobre acervos literários com obras antigas, Sousa (2018, p. 806) diz que estes “possuem uma 
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importância muito significativa para a cultura e historicidade de toda e qualquer comunidade, 

configurando-se como ferramentas imprescindíveis para o resgate dos fatos de grande valor 

histórico”. A figura 1 mostra uma parte do acervo da ACL, na sala em destaque é feita a 

sistematização e catalogação dos  livros. 

 

 
Figura 1. ACL - interna. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A figura 2 mostra a parte externa da Academia Caxiense de Letras, fundada em 15 

de agosto de 1997,  que se constitui como uma instituição sem fins lucrativos. 

 

 
Figura 2. ACL - externa. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Trabalhando com o acervo, com a literatura, especificamente, a maranhense, nos 

possibilita uma visão de querer preservar o que nos foi deixado pelos nossos escritores e 

conhecer um pouco mais sobre eles, e também, a valorização dos que estão iniciando sua 
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carreira literária. Diante disso, destacamos a importância da ACL para guardar a memória e 

ativar o surgimento de novos literatos.  

 
Quando se busca estudar a literatura brasileira incluindo seus autores, seus 

textos e seu público, bem como a indústria cultural, as instituições que 

legitimam o objeto literário e a historicidade de todos esses fatores, a 

reprodução digital de documentos, os bancos de dados, as bibliotecas 

virtuais, os tratamentos da imagem, o hipertexto, enfim, as facilidades 

trazidas pelas novas tecnologias manifestam sua plena potencialidade 

relacional (BORDINI, 2006, p. 01). 

 

Para tanto, contamos com o Portal Maranhão/BDLM - Biblioteca Digital da 

Literatura Maranhense, uma parceria entre a UEMA (Universidade Estadual do Maranhão), 

a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e a ACL (Academia Caxiense de Letras) 

com o intuito de valorizarmos e preservamos a memória da cultura literária maranhense, 

assim como compartilharmos informações e documentos. Atualmente, como nos mostra a 

figura 3, temos 3648 documentos, 848 arquivos, 4600 editoras/ periódicos cadastrados e 508 

arquivos digitalizados. 

 

 

 
Figura 3. BDLM. Fonte: <https://www.literaturamaranhense.ufsc.br/?locale=pt_BR> 

 

PESQUISA 

 

O trabalho direciona-se para os literatos maranhenses, principalmente caxienses, e 

como o sítio digital Portal Maranhão facilitou muito para aqueles que buscam pesquisar 
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sobre a cultura literária maranhense. Todo conteúdo nele exposto deve ser usufruído por 

todos aqueles que têm o interesse em conhecer mais sobre seus representantes e obras. Por 

isso, enfatizamos a ideia do acervo e pesquisa trabalharem juntos. Na figura 4, temos o 

acervo do escritor Coelho Neto, que fica na Academia Caxiense de Letras, com quase 50 

obras, em diversos gêneros literários, entre eles, o romance, o conto, o drama, a comédia, o 

sainete, a crítica, a história, a poesia, a crônica etc. 

 
Figura 4. Acervo do escritor Coelho Neto da Academia Caxiense de Letras. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Todas essas obras passaram por processos de digitalização e, logo em seguida, foram 

disponibilizadas em nosso sítio digital. Logo depois desse passo, da digitalização das obras, 

faz-se a atualização da grafia da obra, pois se tratam de produções literárias escritas no século 

XIX-XX. Ressaltamos que disponibilizamos no Portal tanto a obra com sua escrita original 

quanto com a grafia atualizada. 

Voltando mais para as nossas pesquisas, trabalhamos com estratégias pautadas no 

uso de ferramentas telemáticas como computadores. Fazemos análises sobre o estilo literária 

do escritor Coelho Neto. A respeito desse tipo de pesquisa, Cúrcio (2013, p. 24) afirma: 

“quando partimos do princípio que o estilo é marcado por diferença, tratamos da estilística 

como uma vertente da linguística que estuda a língua de uma obra literária.” Para tais 

análises, fazemos uso de um software que nos permite analisar o estilo do nosso literato, 
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efetuando um recorte de tempo em suas obras, podendo perceber a evolução da sua escrita, 

riqueza lexical etc. Ou seja, entramos no viés da Estilística pautada na Estilometria literária, 

que facilita e nos proporciona fazer análises quantitativas mais profundas sobre o estilo, 

Lopes (2017) sobre a estilometria nos diz que: 

 
A estilometria literária consiste na utilização de programas/ou softwares 

computacionais focados na estatística textual para o estudo de textos 

literários. Uma das principais funções desses métodos quanti-qualitativos 

de análises estilométricas de textos literários é auxiliar o pesquisador/ou o 

exegeta esteticista a investigar de maneira mais rápida e precisa o estilo de 

autores, obras, épocas literárias entre outros (LOPES, 2017, p. 30-31). 

 

Proporcionando verificar se um grupo de autores em um determinado período de 

tempo diferencia-se enquanto a sua linguagem, seu vocabulário, se fazia uso de uma forma 

mais rebuscada em suas obras, ou seja, segundo Cúrcio (2013) na análise de textos dentro 

do viés da estatística, as ferramentas digitais propiciam estudos comparatistas, pois esse é o 

princípio da estatística, exercer comparações. O estudo do estilo usando essas medidas 

comparativas leva-nos medir a evolução do vocabulário de um mesmo autor ao longo de 

uma cronologia. 

Coelho Neto recebeu inúmeras críticas sobre a sua escrita, o literato primava pela 

estética da eficiência verbal, ou seja, era um idólatra da forma. Sobre a língua e a escrita, de 

acordo com Monteiro (2009, p. 227) “o escritor é aquele indivíduo que a domina talvez mais 

que ninguém e, justamente pelo fato de conhecê-la bem, percebe suas limitações e a 

ultrapassa quando julga necessário”. Coelho Neto ousava na sua escrita, tornando-a prolixa, 

mas Monteiro (2009) ainda diz que “o grande escritor não comete desvios gratuitos e 

inconsequentes, mas deles se utiliza ao sentir que se trata de uma possibilidade de escolha 

capaz de enriquecer”. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Nota-se a importância dos acervos literários, fonte de memória e construção de um 

novo olhar para a literatura, para os mais notáveis escritores e suas obras. As atividades feitas 

na Academia Caxiense de Letras e a alimentação do Portal Maranhão (BDLM) a partir do 

seu acervo demonstram o desejo de fazer com que toda produção literária existente nela seja 

estudada, pesquisada não apenas pela comunidade caxiense, mas por todos aqueles que 

valorizam e buscam melhorar seus conhecimentos e conhecer mais sobre a literatura 

caxiense e maranhense. 
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A preservação de um bem cultural, como os grandes nomes da literatura, nos oferece 

o enriquecimento individual e coletivo, propiciando para as gerações conhecer a produção 

literária de seu passado, assim como propiciar a produção de novos conhecimentos, fazendo 

deste um processo contínuo de criação cultural. Além de obterem um conhecimento crítico 

diante do patrimônio e valorização da cultura literária maranhense. 

Com a tecnologia, o processo de digitalização das obras raras, Coelho Neto, tornou-

se importante na medida em que facilitou o acesso a essas produções.  A ACL revigora-se 

com doações de obras maranhenses, sendo visitada e, também, para fins acadêmicos, 

principalmente, por pesquisadores de Letras e de História. 
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